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1. Indledning
Patientvejledningens hovedopgave er at informere, yde uvildig vejledning og rådgivning om
sundhedsvæsenets ydelser og patienters rettigheder. Patientvejledningen servicerer patienter,
pårørende, borgere og fagprofessionelle. Det formelle grundlag for virksomheden er beskrevet i
Sundhedslovens §51 og BEK 1659 af 27/12 2013
Patientvejledningen rådgiver og vejleder således bl.a. om:
Frit og udvidet frit valg af sygehus
Klage- og erstatningsmuligheder
Ventetider – herunder maksimale ventetider for kræftbehandling og visse hjertesygdomme
Aktindsigt og videregivelse af helbredsoplysninger
Muligheden for at søge behandling i udlandet
Muligheden for at blive behandlet i Danmark

Henvendelser til Patientvejledningen:
Antal
Telefonisk
Skriftligt
Personligt møde
I alt

2013
9916
1123
72
11.111

2014
9497
1418
92
11.007

2015
9993
1779
64
11.836

Hvem henvender sig
Patienten
Pårørende
Personale på sygehusene
Andre

2013
7127
2542
701
741

2014
6905
2527
587
888

2015
7494
2818
777
732

Som det ses af denne tabel over henvendelser, steg samlede antal henvendelser i 2015, og der ses markant
flere skriftlige henvendelser i forhold til 2013.
Der har i de seneste år været en tendens til at henvendelserne omhandler mere komplicerede
problemstillinger.
Problemstilling
Klage / erstatning
Rettigheder
Befordring
Sygesikring
Danskere/udlændinges ret til behandling
Ret til hurtig udredning & behandling

2013
2170
1364
1226
878

2014
2657
1054
870
979
396
1563

2015
2288
981
820
1188
478
3426

Faldet i spørgsmål om klage og erstatning følger en landsdækkende tendens for 2014.
Stigningen i spørgsmål om behandling efter EU-regler er mindre end forventet, mens stigningen i antallet
af spørgsmål om hurtig udredning og behandling er den mest markante udvikling fra 2014 til 2015.
Årsberetningen tager afsæt i de emner, der efter Patientvejledningens vurdering har optaget de borgere
og fagprofessionelle, der har henvendt sig i 2015. Det afspejler derfor ikke hvad alle patienter, pårørende
og borgere oplever, ligesom Patientvejledningen som udgangspunkt kun formidler borgernes oplevelser
af mødet med sundhedsvæsenet.
Ofte kan Patientvejledningen medvirke til at få et forløb på sporet igen, hvis noget er gået skævt. Bliver
Patientvejledningen bekendt med gentagende henvendelser om en given afdeling eller funktion, formidles
dette i ledelsessystemet. Situationer, der vurderes at udgøre en risiko for patienter indgår i regionens
kvalitetsopfølgning.
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2. Kort om Patientvejledningen
Patientvejledningen er en del af det tværgående center Kvalitet og Udvikling, der er placeret i
Regionshuset i Sorø.
Skriftlig information om funktionen, kontaktoplysninger mv. ligger tilgængelig på regionens hjemmeside,
hvor interesserede også kan læse og se:
Film om dine rettigheder som patient - Region Sjælland
Patientvejledningen er i 2015 udvidet med en medarbejder, så der i alt er seks patientvejledere.
Udvidelsen skyldes dels de nye opgaver der følger af EU-reglerne samt et ønske om i højere grad at kunne
sikre videndeling. Alle har en sygeplejefaglig baggrund og et bredt kendskab til sundhedsvæsenets
funktion og organisation. Patientvejlederne har stor sundhedsjuridisk indsigt og adgang til supplerende
kompetencer i regionshuset.

3. Ventetidsgarantier i Region Sjælland
Regionsrådet besluttede pr. 1. januar 2015 at stille borgerne i Region Sjælland bedre end de lovfæstede
rettigheder om differentierede ventetidsgarantier på 30 eller 60 dage og genindførte i praksis 30 dages
ventetidsgaranti til alle borgere i Region Sjælland ved behandling i egen region. Det omfattede såvel
somatiske som psykiatriske patienter.

Når der i årsberetningen beskrives ”ventetidsgaranti” og ”ventetidsgaranti til behandling”, er det
udtryk for patienternes tilgang til den lovmæssige
”ret til hurtig udredning og ret til differentieret udvidet frit sygehusvalg”.

Kriterierne for, hvornår en patient skal tåle 60 eller 30 dages ventetid var/er vanskelige at administrere
på en faglig og objektiv måde, og Patientvejledningen kunne konstatere, at kriterierne i mange tilfælde
gav anledning til uenighed patienterne og sygehusene imellem. Det var en dårlig start på et
samarbejdende patientforløb og kunne ende med, at patienterne i stedet benyttede sig af det frie
sygehusvalg til anden region med kortere ventetid.
For patienterne - og for Patientvejledningen - var det en mærkbar og meget positiv ændring og forenkling,
at der kun blev én ventetidsgaranti til behandling. Dog må patienter henvist til andre regioner acceptere
de differentierede ventetidsgarantier.
Primo 2016 er Sundhedsministeriets forslag en ændring i retten til hurtig udredning, således at patienten
også i denne del af forløbet får ret til at benytte aftalesygehus, hvis ikke regionen kan tilbyde udredning
indenfor 30 dage. Ligeledes indskærpes sygehusets informationspligt over for patienten.
Det forhold, at Region Sjælland har indgået samarbejdsaftaler med private leverandører om udredning
og behandling af brede sygdomskategorier, italesættes af nogle patienter også som problematisk i forhold
til kontinuitet, overblik og ansvar for sygdomsforløbet.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informationen til henviste patienter (jf. Sundhedslovens §90)
Det er en udfordring at opfylde lovens krav om information til henviste patienter.
Et stort antal henvendelser til Patientvejledningen drejer sig fortsat om informationen i brevsvarene på
henvisning, som patienterne oplever som mangelfulde og i visse tilfælde vildledende. Når patienterne
henvender sig til sygehusene får de heller ikke altid tilstrækkelig hjælp til at få opfyldt deres 30 dages
ret til udredning eller 30 dages ret til behandling.
Patienthistorie 1: Når sygehuset ikke påtager sig informationsopgaven.
En patient havde primært ringet til sygehuset for at gøre brug af sin ventetidsgaranti til behandling, men
blev bedt om at ringe til Patientvejledningen.
Sekretæren sagde jeg skulle ringe til jer ……
Ved du, hvad du fejler, eller ved du, hvilken behandling du skal have?
Ja, jeg har været til forundersøgelse, men der er 10 mdr. ventetid på operationen
Hvad er det for en operation?
Det er XXX (et latinsk navn som sekretæren har stavet for patienten)
Står der noget om en kode i brevet? Hvad for noget?
Patientvejlederen forklarer dette, men pt siger: Nej, det gør der ikke...
Patientvejlederen ringede til sygehuset og anmodede om koden.
Patientvejlederen ringede retur til patienten og informerede om de privathospitaler hun kunne vælge
imellem – og måtte sluttelig bede patienten om igen at ringe til sygehuset, som skulle henvise hende til det
foretrukne privathospital.

Hvis patienterne har adgang til internet, guider patientvejlederen dem ofte til at anvende koden på
sundhed.dk
Dermed får de selv adgang til listerne over de relevante privathospitaler og god tid til at overveje deres
valg. Hvis de ikke har internet og gerne vil have mere tid til at kigge nærmere på valgmulighederne,
sender patientvejlederen dem listerne pr. post.
De mange henvendelser af denne type ”ringen frem og tilbage” efterlader patienterne forvirrede og
forundrede. Det er unødig tidsspilde for alle parter.
Sundhedsstyrelsens behandlingskoder:
Når Danske Regioner indgår aftale med privathospitaler, baserer aftalerne sig på helt specifikke koder
for de enkelte undersøgelser og behandlinger, de såkaldte SKS-koder. Eksempelvis er koden for grå
stær KCJE20. På sundhed.dk (tidligere sygehusvalg.dk) kan koden indtastes, og findes der et match,
vises hvilke privathospitaler der udfører behandlingen.

Den skriftlige information
Udsendelse af svar på henvisning via e-Boks har ikke været uden problemer. Det har givet anledning
til, at mange patienter har søgt hjælp i Patientvejledningen med bl.a. disse kommentarer:
- kan ikke læse meddelelser
- kan ikke printe meddelelser (har måske ikke en printer)
- har modtaget sms besked, men der er ingen meddelelser i e-Boks
- der er ikke noget indkaldelsesbrev, men bilagene er der.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Endelig ses også eksempler på, at f.eks. hustruens e-Boks er sat til at give sms besked på mandens tlf.,
og manden reagerer ikke i tide på besked fra Region Sjælland, og hustruen registreres derfor som
udeblevet på sygehuset.
Patientvejledningen er i det store og hele afskåret fra at kunne yde hjælp i disse situationer, men kan
henvise til e-Boks tlf. nr. 7021 2400, som i mange tilfælde kan afhjælpe patientens problem.
Indførelsen af digitale forsendelser via e-Boks nødvendiggjorde en selektering af den tidligere
omfangsrige information i svarene på henvisning. Bl.a. blev den ministerielle pjece om
patientrettigheder ”Når du er henvist til sygehus” erstattet med regionens information, som kun fylder 1
side. Der er desuden lavet standardskabeloner som sygehusene og afdelingerne skal udfylde, men meget
tyder på der er et stykke vej igen, før der opnås en tilstrækkelig brugervenlighed. Antallet af
henvendelser om forståelse af skriftlig information er ikke mindsket.

Der findes stort set lige så mange variationer af standardbreve til svar på henvisning, som der er
sygehusafdelinger. Patientvejledningen ser eksempler på mangelfulde og/eller direkte misvisende
standardbreve og standardbilag med informationer, som ikke matcher patienternes situation. F.eks.
standardinformation om rettigheder og muligheder som patienterne ikke har. Det gør patienterne usikre
og misfornøjede med afsender. Se bilagseksempler 1, 2 og 3.
For at brevene kan være til nytte for patienterne, når det drejer sig om ventetidsgarantierne og
mulighederne for valg, kalder udviklingen på en minimering af standardsvar til fordel for en mere
kvalificeret og individualiseret information, målrettet den enkelte patients situation.
Patienthistorie 2: Når den skriftlige information ikke giver mening

Ældre kvinde på 85 år har ikke internet og ikke tilmeldt e-boks.
Hun fik tilsendt almindeligt brev pr. post, som henviste til selvbetjening på venteinfo.dk og sundhed.dk, hvis
hun ønskede at gøre brug af sin ventetidsgaranti. (Der var 6 mdr. til hun kunne komme til forundersøgelse).
Brevet henviste også til ”koden” på forsiden af brevet, men der var ingen forside (formentlig e-Boks forsiden,
som ikke var medsendt).
Patienten var gået til kommunens borgerservice, hvor flere medarbejdere havde forsøgt at hjælpe hende ved at
følge sygehusets anvisning, men måtte opgive, og henviste hende til Patientvejledningen.
Patientvejlederen kontaktede afdelingen, fik koden og kunne oplyse patienten om, hvilke private klinikker hun
kunne vælge.

Eksemplet demonstrerer behovet for en mere målrettet information tilpasset patienternes situation.
Er patienterne ikke tilmeldt e-Boks, taler sandsynligheden for, at de heller ikke kan betjene sig på
internettet. Derfor burde brevene til disse patienter indeholde print af listen over privathospitaler fra
sundhed.dk samt listen over ventetider fra venteinfo.dk
Uden disse informationer har patienter ikke en chance for at orientere sig og foretage valg.
Endvidere savnes bl.a. disse grundlæggende oplysninger for, at patienterne skal kunne hjælpe sig selv eller Patientvejledningen hjælpe dem:
Visitationsstatus - og evt. behandlingskode
Tydeligt tlf. nr. til afdelingens visitation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visitationsstatus
Når sygehusene modtager henvisninger foretager lægerne en sortering, en såkaldt visitation.
For at patienterne kan forholde sig til deres rettigheder og muligheder skal vides, om de er visiteret til:
Udredning, Behandling eller Kontrol.
1. Udredning
Patienterne skal vide, om udredningen (diagnosticeringen) kan ske inden for 30 dage.
Hvis det ikke er faglig muligt, skal de have en plan for udredningen.
Kan sygehuset ikke foretage udredningen inden for 30 dage, inkl. skanninger o.l., skal
patienterne have at vide, hvor de er sendt videre til.
Patienterne skal aktivt sige fra til viderehenvisning, hvis de ønsker at blive på sygehusets
venteliste.
2. Behandling
Bliver patienterne visiteret til behandling, og kan regionen ikke overholde ventetidsgarantien
på 30 dage, skal de have at vide, om de kan vælge at blive sendt videre til et af regionens
samarbejdssygehuse, og i så fald hvilket.
Er der ikke mulighed for samarbejdssygehus, skal patienterne have at vide, om de kan vælge at
blive sendt videre til aftalesygehus (udvidet frit sygehusvalg). For at patienterne kan finde
valgmuligheder og foretage valg, skal patienterne oplyses om behandlingskoden på den
behandling de er henvist til at få. Patienterne skal aktivt sige til, hvis de ønsker
viderehenvisning til samarbejdssygehus eller aftalesygehus.
3. Kontrol
Bliver patienterne visiteret til kontrol, skal de informeres om, at de ikke er omfattet af
ventetidsgarantier. I den situation har de kun har ret til frit sygehusvalg, jf. patienthistorie 5,
side 5.

Telefonnummer – kan det være et problem?
Patienterne har i brevene svært ved at få øje på noget så elementært som det tlf. nr. de skal anvende.
Patientvejledningen efterlyser tydelige telefonnumre, som patienterne kan henvende sig til afhængig af
årsagen: Afbud, tidsændringer, faglige spørgsmål m.v., og hvor de kan henvende sig, hvis de vil
viderehenvises til andet sygehus/privathospital. Det er ikke altid ét og samme tlf.nr.
Sygehusafdelingernes telefontider varierer meget. Nogle afdelinger har meget begrænsede tider, andre
har tilgængelighed hele dagen.
Patienterne ringer til Patientvejledningen når de, efter mange forsøg, ikke har kunnet komme igennem
optagede telefoner eller telefonsvarer. Det er ikke usædvanligt med en telefontid kl 9-12 på f.eks. en stor
kirurgisk afdeling.
Det sætter patienter i klemme, når de ikke kan komme til noget så vigtigt som at melde afbud, når det
heller ikke kan foregå pr mail. Jvf. denne besked på en afdelings internet: ”OBS Du kan ikke melde afbud
eller bestille ny tid pr mail. Så skal du ringe”.

Fællesvisitationer
Region Sjælland har ikke, som de øvrige regioner, én fælles regional visitationsenhed patienterne kan
henvende sig til, når de ønsker viderehenvisning til andre offentlige sygehuse, samarbejdssygehuse eller
aftalesygehuse.
Patientvejledningen modtager ofte henvendelser eller patientpapirer fra de andre regioner eller fra
privathospitaler, som forveksler Region Sjællands Patientvejledning med en regional visitationsenhed.
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Region Sjælland er der valgt en decentral model, hvor man er i gang med at etablere fællesvisitationer
inden for de respektive specialer, på tværs af sygehuse og ledelser. Fællesvisitationerne er organiseret
forskelligt, nogle operer som specialets fælles enhed for både indgående og udgående ekspeditioner, andre
kun for de indgående. I sidstnævnte er det specialernes almindelige sekretariater, der står for såvel den
skriftlige som den telefoniske patientinformation.
I nogle specialer skal patienterne henvende sig til den indkaldende afdeling for at blive henvist til andet
sted. I andre specialer til den fælles visitationsenhed, som kan ligge på andet sygehus.
Derfor er det så vigtigt med tydelige målrettede telefonnumre i indkaldelsesbrevene.
De mange visitationsenheder og sekretariater betyder, at patientinformationen og serviceringen af
samarbejdspartnere er spredt på et stort antal medarbejdere. Det gør det lidt vanskeligere for regionen
som helhed at blive ”rutineret ekspert” på de komplicerede regler og værktøjer til opfyldelse af
patienternes rettigheder og sygehusenes forpligtelser. Det kan være forklaringen på, at
Patientvejledningen inddrages i så mange problemstillinger, der vedrører visitationsspørgsmål og tvivl
om patienternes rettigheder, når de bliver henvist til sygehus. Anmodninger om hjælp og sparring
kommer fra såvel patienter og pårørende som fra sygehuse, privathospitaler, praktiserende læger,
kommuner og andre aktører.

Omgåelse eller misforståelse af ventetidsgarantierne
Patientvejledningen må jævnligt intervenere, når patienter og sygehuse ikke er enige i fortolkningen af
ventetidsgarantierne i forhold til patienternes konkrete behov for udredning, behandling eller kontrol.
Patienthistorie 5, 6 og 7 er tre repræsentative eksempler omhandlende henholdsvis medicinske,
kirurgiske og psykiatriske patienter, som i første omgang ikke fik opfyldt deres rettigheder.
Patienthistorie 3: Når patienten visiteres ud af deres ventetidsgaranti
En patient, som mente hun var omfattet af retten til udredning inden for 30 dage, henvendte sig til
Patientvejledningen den 21-10-2015. Hun var henvist til en medicinsk afdeling 1. mdr. tidligere og havde
fået en tid til forundersøgelse den 4. januar 2016.
Afdelingens sekretær havde givet afslag på, at hun kunne gøre brug af en af sine ventetidsgarantier
(udredning eller behandling), da hun var visiteret til et kontrolforløb.
Patientvejlederen kontaktede sekretæren, som begrundede kontrolforløbet med, at visiterende læge vidste,
hvad patienten fejlede. Patientvejlederen argumenterede med, at det vidste patienten ikke, og hensigten med
retten til hurtig udredning er, at patienten får viden om diagnosen. Patienten var meget bekymret, fordi
henvisende speciallæge havde set noget på en ultralydsundersøgelse, som skulle videreudredes på sygehus.
Visiterende læge var på ferie, så svaret på om patienten kunne sendes videre til hurtig udredning på
samarbejdssygehus kunne ikke afklares, før han kom tilbage 1 uge senere.
Patientvejlederen instruerede derfor patienten i, at hun som alternativ til sin udredningsret kunne gøre brug
af det frie sygehusvalg og straks bede sig henvist til udenregionalt sygehus (til selv samme sygehus, hun
som udredningspatient ville være blevet henvist til under samarbejdsaftale med Region Sjælland).

Patientvejlederen fulgte op på sagen og skrev til den ferierende visitationsansvarlige læge om hensigten
med udredningsretten. Han ville tage visitationsproceduren med at sætte patienterne i kontrolforløb - og
dermed uf af deres rettigheder - op i visitationsudvalget.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patienthistorie 4: Når patienten visiteres til dobbelt ventetidsgaranti

En patient henvist til en kirurgisk afdeling til galdestensoperation efter udredning (inkl.
ultralydsundersøgelse) hos egen læge og diagnose var galdesten - kontakter Patientvejledningen for
afklaring af sine rettigheder.
Patienten er indkaldt til forundersøgelse på 29. dagen og går ud fra, at sygehuset ikke kan operere inden
for ventetidsgarantien på 30 dage, når forundersøgelsen er fastsat til dagen før udløbet af
ventetidsgarantien til operationen.
Patientvejlederen informerer om mulighed for henvisning til privat samarbejdssygehus, og beder patienten
kontakte afdelingen for viderehenvisning.
Herefter kontaktes patientvejlederen af afdelingens sekretær, som ikke vil henvise patienten til
samarbejdssygehuset. Det begrunder sekretæren med, at patienten er visiteret til udredning.
Patientvejlederen gør sekretæren opmærksom på ministeriets vejledning, der angiver kriterierne for
hvornår patienterne har en så klar henvisning, at de kan tilbydes viderehenvisning til samarbejdssygehus
eller aftalesygehus:
”Hvis sygehuset på baggrund af patientens udredning uden for sygehuset i nogen grad kan vurdere
karakteren af patientens behandlingsbehov, og vurderer sygehuset, at det ikke vil være i stand til at
tilbyde behandling inden for ventetidsgarantien, skal det tilbyde patienten viderehenvisning til et
aftalesygehus.”

Når visiterende læger ikke tager denne vejledning for pålydende og anerkender udredningen uden for
sygehuset trods kendt diagnose, men visiterer til udredning, og ikke til behandling, medfører det en
fordobling af patienternes ventetidsgaranti. Dvs. 30 dage til udredning + 30 dage til behandling.
Patienthistorie 5: Når patienten visiteres til visitationssamtale
Patient henvist den 9-10 til psykiatrisk afdeling, og var til visitationssamtale med en Social- og
Sundhedsassistent (SSA’er) den 19-10 og havde fået næste tid til lægesamtale den 12-1- 2016. En ventetid på
3½ mdr. til lægefaglig vurdering og til påbegyndt behandling. Patienten følte ikke visitationssamtalen havde
afklaret noget for ham. Han havde det skidt, var sygemeldt fra arbejde og havde brug for hjælp så hurtigt som
muligt. Han havde ”læst på lektien” og ville vide, hvor han befandt sig i sine ventetidsgarantier: udredning eller behandling?
Det kunne patientvejlederen ikke umiddelbart svare på, da dette ”ingenmandsland” mellem udredning og
behandling ikke er beskrevet i reglerne. Det kunne afdelingens sekretær heller ikke.
Ved patientvejlederens intervention blev patienten tilbudt lægesamtale efter et par dage.

Sundhedsdata – e-journal
Patienternes behov for information betyder stigende opmærksomhed om sundhedsdata på
www.sundhed.dk. En fortsat og mærkbar tendens er patienternes beretning om en e-journal med
faktuelle fejl og kommunikationsfejl som gør, at patienten ikke kan genkende sit behandlingsforløb, som
fremstillet i e-journalen. Men der er også eksempler på patienter, som via deres e-journal har opdaget, at
der ligger notater fra andre patienter i deres journal, hvilket afstedkommer usikkerhed om e-journalens
pålidelighed. Ud over at være brud på tavshedspligten, kan det få konsekvenser, både for den patient,
hvor journalen indeholder en anden patients oplysningerne og for den patient, hvor de mangler.
Patientvejledningen kan guide patienten til at kontakte behandlende afdeling for en dialog om ”rettelse
af fejl” – eller til e-journal@regionsjaelland.dk hvis problemstillingen er af funktionel karakter.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventetid til speciallæge
Henvendelser om lange ventetider på ambulante konsultationer hos speciallæger er et tilbagevendende
problem. Nedenstående case er et eksempel på at denne problematik fortsat eksisterer.
Patienthistorie 6: Ventetid hos speciallæge, med indflydelse på patientforløb
I juni 2014 opstår smerter i fod. Oktober måned henvises patienten til speciallæge. Her får patienten en
ventetid på 3 måneder altså januar 2015. Da smerterne tiltager i styrke henviser praktiserende læge til
vurdering på Sygehuset, som viderehenviser til samarbejdsaftale da udredningsretten på 30 dage ikke kan
overholdes. Her stilles diagnosen gigt, og patienten tilbagehenvises til praktiserende læge januar 2015. Nu
henvises til speciallæge i gigtsygdomme med henblik på rette behandling. Pga. 12 ugers ventetid til reumatolog
i Region Sjælland vælger patienten speciallæge i Hovedstaden. Marts 2015 sættes patienten i medicinsk
behandling og afsluttes til fortsat opfølgning via egen læge. Ny henvisning fra praktiserende læge til reumatolog
i Region Sjælland med tid maj 2015, hvor pt. er til 3 konsultationer. Ved konsultation august 2015 har praksis
permanent lukket og pt. henvises nu til sygehusbehandling med tid september 2015.

Patienten i denne historie havde periodevis fravær fra sit arbejde grundet gener fra sygdommen, for til
sidst at blive opsagt. Patienthistorien er et eksempel på, hvordan et opdelt sundhedsvæsen i primær og
sekundær sektor med ventetidsrettigheder kun knyttet til den sekundære sektor kan medføre, at nogle
patienters mulighed for hurtig udredning og opstart af behandling forringes.
Når en speciallæge, som i patienthistorien var én ud af 4 reumatologer i Region Sjælland lukker sin
praksis, får det yderligere implikationer for patientens mulighed for at få en tid hos speciallægen. Det
stiller patienten i en sårbar situation med risiko for at komme i klemme ikke kun helbredsmæssigt men
også arbejdsmæssigt og socialt.
Et andet eksempel der også kunne mærkes på henvendelser til Patientvejledningen var, at en øjenlæge i
Nykøbing Falster lukkede sin klinik. Indtil klinikkens ydernummer måneder senere blev overtaget af ny
øjenlæge blev Patientvejledningen dagligt kontaktet af fortvivlede patienter, som ikke vidste, hvad de
skulle stille op ift. vanlige ambulante kontroller, som ikke blev overtaget af andre praktiserende
øjenlæger i nærområdet.
En tredje problemstilling om speciallægepraksis drejer sig om begreberne ”knækgrænser og kvoter”. En
patient er hos speciallægen informeret om, ”at denne har nået sin knækgrænse eller har opbrugt sin kvote
for indeværende år, og derfor først har mulighed for at behandle patienten i det nye år”.
Knækgrænse:
Ifl ”Overenskomst om Speciallægehjælp” er der for
alle specialer indført en knækgrænse. Det betyder,
at der for honorarer, der ligger over knækgrænsen
foretages en reduktion i dette. Knækgrænsen er
således ikke et udtryk for, at speciallægen ikke må
yde mere, men at honorarerne falder.
Der er en samlet økonomiramme for alle
speciallæger i DK. Overskrides denne ramme,
bliver der foretaget modregning.

Kvoter:
Kvoter kan aftales ved lokale aftaler i den enkelte
Region. Der er afsat en bestemt økonomisk ramme,
som giver et bestemt antal behandlinger. Hvis antal
behandlinger overskrides, gives der derfor ikke
noget honorar. Som eksempler på behandlinger
under kvoteordning i Region Sjælland kan nævnes
grå stær operation og høreapparatbehandling i
speciallægepraksis.

Patientvejlederen kan med afsæt i begreberne, forklare baggrunden for speciallægens optagethed af at
overholde overenskomstaftalerne. Set fra patientens perspektiv kan det være svært at forstå, at
økonomiske rammer skal begrænse eller udskyde et oplevet behandlingsbehov.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kræftpakker
Indførelse af kræftpakkeforløbene har været en stor succes.
De få henvendelser Patientvejledningen modtager, handler primært om problemer med koordinering på
tværs af sygehuse. Typisk når patienten vurderes udredt på ”stamafdeling” og viderehenvises til
specialiseret behandling på et andet sygehus (måske i en anden region) kan patienten opleve, at der skal
fornyet diagnostiske undersøgelser til, som forsinker tiden frem til kræftbehandlingen.
Patienten henvender sig til Patientvejledningen når ”stamafdelingen” har afsluttet patienten og på
afdelingen hvor behandlingen skal finde sted, har patienten endnu ikke talt med en læge, men kun blevet
informeret via brev eller ved afdelingens sekretær.
I enkelte patientforløb, kan det dog gå helt galt, når eks. en afdeling varetager et kræftpakkeforløb, som
afdelingen iflg. Region Sjællands retningslinjer slet ikke må varetage. Se nedenstående patienthistorie:
Patienthistorie-7: kræftpakke forløb på forkert sygehus og afdeling
En patient (medio 50 år) bliver for mere end 5 uger siden henvist til kræftpakke for kræft i bugspytkirtlen
på X sygehus. Få dage efter henvisning scannes patienten på X sygehus og får følgende besked ”Du har
med 99% sikkerhed kræft i bugspytkirtlen”. Sikker diagnose stilles ved en biopsi af bugspytkirtlen. Der
forsøges 2 gange med ugers mellemrum at udtage egnet biopsi fra bugspytkitlen på et andet sygehus i
Region Sjælland. Det mislykkes, og Pt. henvises til Herlev Hospital mhp. 3. forsøg. På vej til Herlev
Hospital aflyser hospitalet biopsien. Patienten har gennem den sidste uge rykket kirurgisk afdeling på X
sygehus for videre plan – patienten får ingen tilbagemelding. Patienten har det fysisk og psykisk elendigt.
Patientvejlederen gives samtykke til at gå ind i sagen.
Afdelingssygeplejersken på kirurgisk afdeling på X sygehus kontaktes; hun kender til forløbet, og
bekræfter oplysningerne, men hun er ikke bekendt med videre plan. Afdelingen har ingen ledende
kirurgisk overlæge, hvorfor hun henviser til afdelingsledelsen.
Patientvejlederen kontakter derfor kræftkoordinator på Y sygehus i Region Sjælland. Kræftkoordinatoren
vurderer, at patienten oprindeligt skulle havde været henvist til Y sygehus, idet kræftpakke for kræft i
bugspytkirtlen iflg. Region Sjællands retningslinjer ikke foregår på X sygehus. Kræftkoordinatoren beder
om, at patienten henvises til Y sygehus. Kræftkoordinatoren vil sørge for, at afdelingens overlæge hurtigt
visiterer patienten til OUH. Kræftkoordinatoren fortæller, at det er vanskeligt at tage en egnet biopsi af
bugspytkirtlen. Derfor forsøger afdelingen kun én gang. Mislykkes dette går patienten direkte videre til
OUH, som har udviklet en ny metode ved biopsi af bugspytkirtlen. Kræftkoordinatoren vil kontakte
patienten og følge forløbet tæt til OUH, såfremt patienten indvilger i at blive viderehenvist til afdelingen.
Patienten kontaktes og samtykker til ovenstående.- Patientvejlederen kontakter patienten igen efter 2
dage. Patienten er viderehenvist til Y sygehus og derfra til OUH. Kræftkoordinatoren har kontakt til OUH
og rykker for dato til biopsi – der har været flere telefonsamtaler mellem kræftkoordinator og patient.
Patienten er lettet og tryg ved, at der endeligt sker noget i patientforløbet.

Patientvejledningen har bemærket, at betegnelsen pakkeforløb anvendes ud over de gængse, og nu i
befolkningen kendte, hjerte- og kræftpakkeforløb. F.eks. også i psykiatrien.
Det har været en succes, at planlægge med hurtige og stringente udredningsforløb på kræftområdet.
Derfor har flere Patientforeninger inden for andre sygdomme appelleret til, at det også indføres på deres
områder. Det er dog vigtigt, der ikke går inflation i betegnelsen, så der kan opstå misforståelser. Hvis
man anvender betegnelsen pakkeforløb om andet end kræft- og hjertesygdomme er det mindst ligeså
vigtigt som i disse, at formidle, hvad det pågældende pakkeforløb indebærer. Specielt når patienterne
fuldstændig uforberedt ringes op, vil mange blokere og kan ”gå i sort”, så snart de hører ordet pakkeforløb.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patienthistorie-8: Pakkeforløb - miskommunikation og misforståelse

30.11 er patienten til hjerte CT skanning af kranspulsårerne
2.12 ringes patienten op af læge fra lungemedicinsk afdeling. Lægen taler med accent og er svær at
forstå. Lægen fortæller, at der i forbindelse med undersøgelsen er fundet forandringer på lunger,
og ”ifølge Sundhedsstyrelsen indgår disse fund i et pakkeforløb”. Patienten spørger, om det er
kræft, men lægen svarer ikke direkte og omtaler pakkeforløb og siger, der skal foretages ny
skanning indenfor 2 uger.
Patienten blev meget forskrækket og brød sammen i gråd, for der er lungekræft tæt på hos yngre
familiemedlemmer.
Samme aften modtager patienten brev i e-Boks, fra hjerteafdelingen med oplysning om, der er
fundet nogle små lymfeknuder, og at hun derfor er sendt videre til lungemedicinsk afdeling og vil
blive kontaktet derfra.
Natten går med at søge oplysninger om lungekræft, da patienten går ud fra, det er det pakkeforløb
lægen har talt om, og nærlæser bl.a. et 40 siders dokument om udredningsforløb, frister for
ventetider mv.
3.12 om morgenen kontakter patienten egen læge for at få hjælp til at finde ud af, hvilke fund der er
set i forbindelsen med CT-skanningen af kranspulsåren. Der er beskrevet forandringer, kaldet
noduli.
4.12. Kontakter patienten lungemedicinsk afdeling, hvor hun får lidt mere at vide om, hvad der er
noteret om hende, bl.a. et såkaldt noduli-pakkeforløb, og at dette pakkeforløb ikke betragtes så
alvorligt og udredes så hurtigt som lungekræft-pakkeforløb.
Patienten spørger til den forestående skanning, da hun gerne vil udredes hurtigt efter hun i over
et søvnløst døgn har gået i troen på at have lungekræft. Der oplyses om snarlig indkaldelse.

4. Befordring
Henvendelserne til Patientvejledningen om befordring omhandler typisk en forklaring på
befordringsreglerne – og i særdeleshed i forhold til samarbejdssygehus eller aftalesygehus:
Samarbejdssygehus:
Et samarbejdssygehus er et offentligt eller privat
sygehus, som Region Sjælland har indgået aftale
med på udvalgte ydelser.
Benyttes samarbejdssygehus er patienten omfattet
af gældende kørselsregler.

Aftalesygehus:
Et aftalesygehus er et privat sygehus, som har indgået
aftale med Danske Regioner (det udvidede frie
sygehusvalg).
Benyttes aftalesygehus må patienten selv sørge for
befordring

Patienthistorie-9: Befordring til samarbejdssygehus
Patienten kontakter Patientvejledningen vedrørende afslag på befordringsgodtgørelse til Nyborg Sygehus,
undtagen hjemtransporten på selve operationsdagen.
Patienten er henvist til Nyborg Sygehus til operation for åreknuder.
Patienten bor i Slagelse og har tre gange været på Nyborg Sygehus, til forundersøgelse, til operation og til
efterkontrol. Patienten spørger om det kan være rigtigt, at hun ikke er berettiget til refusion for
transportudgifter i den forbindelse.
Patientvejlederen forklarer, at Nyborg Sygehus er et samarbejdssygehus, så som udgangspunkt er patienten
omfattet af gældende kørselsregler, dvs. at hvis afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige
behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km hver vej, ydes der
godtgørelse.
Da patienten bor i Slagelse overstiger transporten ikke 50 km hver vej, og der gives derfor afslag. Patienten
er dog berettigede til refusion for hjemtransporten på selve operationsdagen, da det skønnes at patienten
ikke kan håndtere offentlige transportmidler hjem på denne dag, og derfor bliver hun tilbudt kørsel eller
kilometerpenge og broafgift for hjemturen.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patienthistorien belyser problematikken om Samarbejdssygehuse, som er placeret uden for Region
Sjælland, og hvor broafgiften til Storebæltsbroen opleves som en uforholdsmæssig stor udgift for
patienterne. I dette tilfælde har patienterne ikke andet valg for operation af åreknuder i Region Sjælland.
Afviser patienterne ovenstående tilbud, er der kun det frie sygehusvalg tilbage. Det udvidede frie
sygehusvalg gælder ikke, når regionen kan tilvejebringe et behandlingstilbud inden for 30 dage, på egne
eller samarbejdende sygehuse.
Patientvejledningen får en del henvendelser fra pårørende (ledsagere) vedrørende refusion af befordring
til og fra det hospital, hvor patienten er indlagt. En patient kan f.eks. være indlagt/overflyttet til Århus
Universitetshospital, og den pårørende bor i Region Sjælland. Lovgivningen beskriver at en ledsager til
en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne, har ret til befordring eller
befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand.
Det er således en sundhedsfaglig vurdering fra det hospital hvor patienten er indlagt, der ligger til grund
for om transportudgifterne til pårørende godtgøres. Det samme gør sig gældende hvis pårørende søger
refusion for overnatning på patienthotellet. Hvis f.eks. Odense Universitetssygehus anbefaler/anmoder
pårørende om at blive på hospitalet, er det for OUH´s regning og dermed op til dem i hvilken form de vil
tilbyde overnatning. Det beror således på en konkret vurdering .
Patientvejledningen har flere eksempler på, at pårørende kontakter Patientvejledningen fordi de har
udlæg på store beløb (over 15.000 kr) til befordring og overnatning

Region Sjælland sørger for befordring, eller
udbetaler befordringsgodtgørelse i følgende tilfælde:





Hvis der er brug for en ambulance eller
særligt sygekøretøj
Hvis personen modtager pension efter de
sociale pensionslove (over 25 kr.)
Afstand til eller fra sygehuset overstiger 50
km
Hvis helbredstilstanden udelukker
befordring med offentlige transportmidler

Hjemkommunen sørger for befordring, eller
udbetaler befordringsgodtgørelse i følgende tilfælde:

Lægevagten

Behandling i lægens private konsultation –
også selv om den er beliggende på et sygehus

Praktiserende læge eller speciallæge,
tandlæge, fysioterapeut eller lignende

Genoptræning (selvom det er på et sygehus)

5. Frit valg, lægefaglig vurdering, aflyst operation
Patientvejledningen har haft henvendelser fra patienter, hvor læger i Region Sjælland har afvist at
operere patienten for en given lidelse, idet man ikke finder indikation for behandling.
Patienthistorie-10: Nationale kliniske retningslinjer
”Jeg er har været til undersøgelse på sygehus her i Region Sjælland. Lægen sagde, at jeg ikke lever op
til retningslinjerne for operation og har derfor afsluttet mig. Kan du hjælpe mig”?
Patientvejlederen oplyser, at beslutningsgrundlaget for behandling er en lægefaglig vurdering baseret
på en individuel helhedsvurdering af patienten og i denne vurdering følger lægen en national klinisk
retningslinje og en faglig visitationsretningslinje fra Sundhedsstyrelsen.
Idet patienten oplever, at lægen har afsluttet hende uden en begrundelse, anbefaler patientvejlederen, at
patienten kontakter afdelingen for at få denne begrundelse. Alternativt tilbyder patientvejlederen at
skrive til afdelingen om at kontakte patienten for begrundelse.
Patienten skriver til Patientvejledningens mailboks efter yderligere tre mdr.: ”Jeg har nu benyttet det
frie sygehusvalg til anden region, og efter fire uger var jeg til samtale med en læge, som fandt indikation
for operation. Operationen fandt sted yderligere fire uger efter og er gået godt. Jeg forstår ikke, hvorfor
der skal være forskel fra region til region. Det må da være dyrt for regionen”.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nogle af disse patienter henvises på ny af praktiserende læge, men denne gang via det frie sygehusvalg.
På trods af at der findes national klinisk retningslinje og faglig visitationsretningslinje, er nedenstående
patienthistorie et eksempel på, hvorledes patienter oplever, at de kan komme i klemme som følge af den
individuelle lægefaglige vurdering i egen region og fritvalgsregionen.
Patienthistorie-11: Forskellig lægefaglig vurdering
Opringning til Patientvejledningen: ”Jeg har været henvist til operation her i regionen, men ”I” afviste at
operere mig, så min praktiserende læge henviste mig via det frie sygehusvalg til operation uden for regionen.
Der var så aftalt operation i går, kun fire uger efter jeg var til undersøgelse. Desværre blev jeg aflyst, fordi
de fik en akut patient. De sagde til mig, at når de har aflyst operationen, har jeg ret til at benytte det
udvidede frie sygehusvalg, og at du kunne sende mig videre til et privatsygehus”.
Patientvejlederen bekræfter, at hvis en patient har fået tilbudt en operationsdato og sygehuset ændrer den til
en anden dag, kan patienten i stedet vælge at blive behandlet på et aftalesygehus (privatsygehus, der har
indgået aftale med Danske Regioner), som kan foretage operationen. Det kræver blot en viderehenvisning fra
sygehuset her i regionen til det aftalesygehus patienten vælger.
Patientvejlederen søger på www.sygehusvalg.dk og fortæller patienten, hvilke private aftalesygehuse, hun kan
vælge. Når hun har besluttet sig, skal hun ringe og bede afdelingen her i regionen, om at sende henvisningen
til det pågældende aftalesygehus.
Patienten ringer senere til patientvejlederen og oplyser, at afdelingen her i regionen afviser at sende hende
til et privat aftalesygehus med den begrundelse, at de tidligere har afvist at behandle hende.
Patienten får herefter klagevejledning.

Reglerne om patienternes ret i forbindelse med aflyst eller ændret operationsdato er klare. Patienten i
patienthistorien og andre patienter, der har benyttet det frie sygehusvalg til behandling i forskellige
specialer, har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg ved ændret operationsdato.
Når patientvejlederne får henvendelser fra patienter, hvor operationsdatoen er ændret, løses det ad hoc
og med patientvejledningens hjælp. Der er ikke indgået aftale regionerne imellem, hvordan disse
viderehenvisninger håndteres.

6. ”Second opinion” /revurdering af ikke-livstruende sygdom
Patienthistorie-12: En anden vurdering?
”Jeg har brækket noget i min fod i 2013. Jeg har mange smerter hver dag. Lægerne på Sygehus A og Sygehus
B her i Regionen har undersøgt mig. De siger, at der ikke er noget at gøre. Lægerne har afsluttet mig på
sygehuset, så nu vil jeg gerne bruge min ret til at få en ”second opinion”. Patientvejlederen oplyser, at ”second
opinion” ikke er en patientrettighed i Sundhedslovens forstand, men kan komme på tale i forbindelse med
behandling af livstruende sygdomme (se nedenfor i dette afsnit).
Anbefalingen til patienten var, at tale med praktiserende læge om problemstillingen. Hvis lægen skønnede
det rimeligt, kunne denne henvise patienten til en revurdering / fornyet vurdering på et andet offentligt
sygehus via det frie sygehusvalg. Patientvejlederen pointerer, at det er en lægefaglig vurdering, der ligger til
grund for lægens beslutning om at henvise til revurdering/ fornyet vurdering. Hvis lægen ikke henviser til
andet offentligt sygehus, vil patienten have mulighed for at aftale med – og selv betale for en revurdering på
et privathospital- eller klinik.

Begrebet ”second opinion” bruges i stigende omfang af patienter og pårørende, der opfatter det som en af
Patientrettighederne. Patienterne bruger oftest begrebet om sygdom af ikke-livstruende karakter, hvor
de ønsker en anden hospitalsafdelings vurdering af deres sygdom, eller hvis de oplever, at lægerne på
den behandlingsansvarlige afdeling, er uenige.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der har gennem nogle år været politisk fokus på, om second opinion fremadrettet skal indgå som en
lovfæstet patientrettighed.

Second opinion – Psykiatri
I Region Sjælland kan patienter, der er i psykiatrisk behandling tilbydes second opinion. Det kan ske ved
at den primære behandler henviser, eller patienten anmoder den primære behandler om at blive henvist.
Second opinion funktionen fungerer som en kollegial supervision, hvor der primært tilbydes vurdering af
diagnose og behandlingsplan.
Der kan læses mere på:
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/patient_i_psykiatrien/secondopinion/Sider/default.aspx
I Patientvejledningen er der meget få henvendelser årligt fra pårørende eller patienter, der er i
psykiatrisk behandling.

Second-opinion ordningen / Rådgivning om eksperimentel behandling ved
livstruende sygdom
Sundhedsstyrelsen har siden 2000 varetaget ”second-opinion ordningen”.
Deres rådgivende ekspertpanel har på anmodning rådgivet behandlingsansvarlige afdelinger om
eksperimentel behandling, til patienter med livstruende kræft-og hjertesygdommen.
Ordningen er justeret i 2015, så ekspertpanelet fremover også kan rådgive om eksperimentel behandling
til andre livstruende sygdomme end kræft- og hjertesygdomme.
Link til pjecen:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/~/media/1D3FB7C1C7C543CF9D8B8F3BC5B334BA.a
shx

7.Patientmobilitets direktivet / EU-forordning
Patientvejledningen er nationalt kontaktpunkt i forhold til Patientmobilitetsdirektivet om
grænseoverskridende sundhedsydelser i EU.
Patienter stiller ofte et overordnet spørgsmål til Patientvejledningen:
”Hvordan kan jeg komme til udlandet og blive behandlet?”
Generelt kan siges, at vejledning om de grænseoverskridende sundhedsydelser er ”tung” fordi der skal
forklares både muligheder og udfordringer - alt ud fra hvilken situation patienten befinder sig i, og
patientvejlederne oplever ofte, at dette har patienten/henvenderen ikke altid gjort sig klart.
Der er således to EU-regelsæt ”i spil”, samt den danske Sundhedslov:
EU-forordningen:
En forordning er bindende retsakt, og skal følges i
alle enkeltheder I hele EU.

EU-direktivet:
Et direktiv er retsakt, der fastsætter et mål, som EUlandene skal opnå. Det er dog op til det enkelte land
at beslutte hvordan det skal gennemføres
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se mere på: http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_da.htm
Sundhedsloven:
§ 89. Regionsrådet kan tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet.
Stk. 2. Regionsrådet skal tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet, hvis behandling ikke kan
ydes på et dansk sygehus, når patienten er indstillet hertil af den sygehusafdeling, som her i landet har den
højeste indenlandske specialkundskab, og indstillingen er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Det drejer sig her om
Stk. 3. Regionsrådet kan, når en patient er indstillet hertil af en sygehusafdeling med lands- eller
landsdelsfunktion, tilbyde en patient henvisning til forskningsmæssig behandling i udlandet, hvis
behandling ikke kan ydes på et dansk sygehus.
Stk. 4. Sundhedsstyrelsen rådgiver sygehusvæsenet om behandling af patienter, som har en livstruende
sygdom, der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet eller i udlandet
efter stk. 1-3.

EU-forordningen giver mulighed for at søge behandling i andet EU-land, svarende til de behandlinger
man i Danmark kan modtage på det gule kort; eksempelvis speciallæge eller tandlæge, og efterfølgende
få refunderet det danske sygesikringstilskud.
Hvis hjemregionen ikke kan tilbyde rettidig sygehusbehandling, er det ligeledes forordningen der
anvendes ved udstedelse af en S-2 (Tilladelse til planlagt behandling i et andet EU/EØS land)
EU-direktivet giver mulighed for at søge planlagt sygehusbehandling i andet EU-land, og efterfølgende
få refusion for omkostninger svarende til hvad behandlingen koster i hjemlandet.
Man skal dog være opmærksom på der er flere andre regler knyttet til dette, nemlig:
-

Der skal foreligge en henvisning
Hvis det betyder indlæggelse over
forhåndstilladelse fra hjemregionen

1

døgn,

eller

specialiseret

behandling,

kræves

Hvis regionen ved behandling af efterfølgende refusionsanmodning vurderer, at den modtagne
behandling ville være omfattet af krav om forhåndstilladelse, kan der således afvises refusion hvis
hjemregionen ville have kunne givet rettidig behandling.

Patienthistorie-13: Behandling i Tyskland?
Kan jeg tage til Tyskland og få rygoperation betalt af regionen?
Patientvejlederen afklarer, at der er tale om ønske om operation med anden metode end den, patienten allerede
er tilbudt på regionens sygehus, og at der også er tale om behandling, der kræver indlæggelse, og at der desuden
er tale om behandling, der har status af regionsfunktion.
Patienten vejledes derfor om at søge forhåndsgodkendelse, og tilsendes materiale fra Region Sjællands
hjemmeside om dette.

Når det drejer sig om planlagt sygehusbehandling i andet EU-land, tilrådes patienterne at søge
forhåndsgodkendelse for at kende det økonomiske grundlag, de søger udlandsbehandling med, idet de
selv skal lægge ud for behandlingen på det udenlandske sygehus. Ligeledes henvises til regionens
hjemmeside om emnet, samt ansøgningsskema om forhåndsgodkendelse.

------Henvendelserne om behandling kommer både fra danskere, der ønsker behandling i andet EU-land,
eller udlændinge der ønsker behandling i Danmark.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danskere, der rejser til udlandet
spørger om:
Brugen af blå EU-kort ved rejse i EU
Hjemrejse og manglende rejseforsikring
Refusion efter akut lægehjælp/indlæggelse i
andet EU-land
Vejledning om brug af speciallæge/ tandlæge i
andet EU land
Vejledning om muligheden for planlagt
hospitalsbehandling i andet EU land
Refusion af udgifter til lægeordineret
medicinkøb i andet EU land

Udlændinge, der opholder sig i Danmark
spørger om:
Rettighed til akut behandling i Danmark
Det blå korts muligheder under ophold i Danmark
Den danske udenlandsboende pensionists ret til
tilskud til høreapparat
3.lands borger med tilknytning til herboende – ret til
gratis behandling?
3.lands borger søger familiesammenføring, og er gravid
– gratis at føde i Danmark?

Det blå sygesikringskort
Det blå sygesikringskort giver ret til behovsbestemt sygehjælp på
offentlige sygehuse/lægepraksis under rejse inden for EU, hvor den
behandlende læge afgør om der er behov for behandling under opholdet.
Man har ret til behandling på samme vilkår som personer offentligt sygesikrede i opholdslandet.
Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også
skal betale.
Ligeledes skal man sikre sig med en rejsesygeforsikring, hvis det bl.a. bliver nødvendigt med
sygehjemtransport.
En del henvendelser drejer sig således om forhold opstået under ferieophold:
Patienthistorie-14: Sygdomsbehandling under ferie
Hvad nu hvis jeg bliver syg på min ferie….? Skal på skiferie i de franske alper.
Patientvejlederen forklarer, at det blå kort giver adgang til sundhedsydelser på offentlige sygehuse/praksis,
men ikke på private klinikker/sygehuse.
Hvis uheldet er ude, og man er kommet på privatklinik, må man derfor selv betale for den akutte behandling,
og efterfølgende søge refusion i hjemregionen.

Der er dog kun mulighed for at få refusion svarende til behandlingens omkostning i Danmark.

Patienthistorie-15: Refusion af udgift til sygehjælp under ferieophold i EU

Jeg blev akut syg under ferie i Italien – blev tilset af læge og efterfølgende indlagt på hospital. Selvom jeg viste
mit blå sygesikringskort, har jeg måttet betale både til praktiserende læge og til hospitalet. Kan det være rigtigt?
og hvor kan jeg søge refusion?
Patientvejlederen forklarer, at man behandles på lige fod med landets borgere, og at der kan være tale om
egenbetaling svarende til, hvad Italieneren må betale, for i Italien koster det penge at gå til lægen og være
indlagt på hospital.
Vejledes om muligheden for at søge dette afklaret i International sygesikring

Patientvejledningen må ofte også gøre henvender opmærksom på, at det blå kort ikke dækker i tilfælde
af behov for hjemtransport – dér er det nødvendigt at have tegnet en egen rejsesygeforsikring.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udlændinge der spørger til planlagt behandling i Danmark.
Patientvejledningen har ikke mange henvendelser fra andre EU-borgere, der søger planlagt
sygehusbehandling i Danmark.
Langt de fleste henvendelser kommer fra danske udenlands-pensionister, der ønsker at ”komme hjem”
og få den ønskede sygehusbehandling.
De danske udenlands-pensionister har dog forskellige muligheder, alt efter hvilket land de bor i:
Retten til:

Akut behandling i DK
Behovsbestemt beh i DK
(blå kort)
Planlagt sygehusbeh i DK
inkl audiologisk behandling
Tilskud til høreapparat
mhp privat køb

Danske pensionister
bosiddende i Estland,
Finland, Island,
Lichtenstein, Litauen,
Holland, Norge, Sverige
eller Tjekkiet
x
x

Danske pensionister bosiddende i Belgien,
Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland,
Italien, Kroatien, Letland, Luxembourg, Malta,
Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungarn eller
Østrig
x
x

x
x

x

For yderligere information henvises til International sygesikrings hjemmeside, under Styrelsen for
Patientsikkerhed; www.stps.dk

Derimod opleves en del henvendelser at dreje sig om muligheden for at modtage
graviditetsundersøgelser, samt føde i Danmark.
Kvinder fra EU/EØS:
Kvinde fra EU/EØS-land
Går i AKUT FØDSEL
under ophold i Danmark

Ønsker PLANLAGT FØDSEL i
Danmark, på sygehus

Dækkes af DET BLÅ EUSYGESIKRINGSKORT

Planlagt sygehusbehandling
kan ydes jvf direktivet:
mod betaling
(må søge refusion i hjemlandet)
_________________________________

Ønsker SVANGREOMSORG og
evt NAKKEFOLDSSCANNING
under sit ophold i Danmark
= behovsbestemt sygehjælp, og
dækkes af DET BLÅ EUSYGESIKRINGSKORT

og jvf forordningen:
med en forhåndsgodkendelse
fra hjemlandet
eller
I tilknytning til planlagt
barselsophold i DK, via det blå EUsygesikringskort

16

Patientvejledningen i Region Sjælland - årsberetning 2015 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvinder fra 3.land, dvs ikke et EU-EØS land, henvender sig med forskellige baggrunde – men fælles for
henvendelserne er at disse gravide kvinder har spørgsmål til svangreomsorg og fødsel.
Det drejer sig bl.a om:
-Ophold på turistvisum
-Ophold uden gyldigt visum
-Kæreste med herboende mand, og søger opholdstilladelse
-Gift med herboende mand, og søger familiesammenføring

Kvinde fra 3.land, dvs ikke et EU/EØS-land
Går i AKUT FØDSEL
under ophold i Danmark

AKUT sygehusbehandling
tilbydes i Danmark – men
der skal efterspørges om der
er en rejsesygeforsikring
mhp betaling derfra.

Ønsker PLANLAGT FØDSEL i
Danmark, på sygehus

Er MOD BETALING på sygehus.
Undtagelse:
Ydes dog vederlagsfrit, hvis der
kan dokumenteres processuelt
ophold qva ansøgning i
udlændingestyrelsen – OG senere
tilkendt ophold.

Ønsker SVANGREOMSORG og
evt NAKKEFOLDSSCANNING
under sit ophold i Danmark
Er MOD BETALING i
praksissektoren – og mod
betaling på privatsygehus.
Undtagelse:
Jordemoder og
sygehusundersøgelse ydes dog
vederlagsfrit, efter henvisning fra
praktiserende læge, hvis der kan
dokumenteres processuelt ophold
qva ansøgning i
udlændingestyrelsen.

8. Klager og erstatning
Patientombuddet blev i oktober 2015 en del af Styrelsen for Patientsikkerhed (sammenlægning af
Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder).
Styrelsens kerneopgave bliver at kommunikere den samlede viden som styrelsen råder over, fra
rapporter om utilsigtede hændelser, tilsyn med sundhedsvæsenet og klager fra patienter. Målet er, at
styrelsen vil kunne bidrage til at forbedre patientsikkerheden.
Patientvejledningen fik i 2015 2288 henvendelser vedrørende klage og erstatning. Et mindre fald ift.
antal henvendelser i 2014.
Patientvejlederens opgave er at yde vejledning og rådgivning iht. Lov om klage og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet (lov nr. 1113 af 7.11.2011).
De fleste patienter bliver efter 1. henvendelse til Patientvejledningen i stand til selv at anmelde deres
klage og erstatningskrav. Andre har brug for opfølgende samtaler, da de står med specifikke spørgsmål
til hvordan eks. anmeldelsesskemaet skal udfyldes. Enkelte har brug for personlige samtaler – og andre
opgiver helt at udfylde anmeldelsesskema. Her går patientvejlederen i samarbejde med patienten ind og
udfylder anmeldelsesskemaet.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klage- og erstatningsadgange:
Klage over sundhedsfaglig virksomhed
-hvis kritik rettes mod behandlingssted
Klage over sundhedsfaglig virksomhed
-hvis kritik rettes mod en eller flere
sundhedspersoner
Rettighedsklage
-klage over kommunes/regions
administrative afgørelser på
sundhedsområdet
Erstatningskrav ved behandling – og
lægemiddelskade
Anke over afgørelse i Patienterstatningen
Serviceklage
Indberetning af utilsigtet hændelse (UTH)

Stiles til Styrelsen for Patientsikkerhed
Stiles til Styrelsen for Patientsikkerhed og afgøres af
Sundhedsvæsenets disciplinærnævn
Stiles til Styrelsen for Patientsikkerhed

Stiles til Patienterstatningen
Stiles til Styrelsen for Patientsikkerhed og afgøres af
Ankenævnet for patienterstatning
Stiles til de ansvarlige sygehusledelser, eller tilsvarende ledelse
med myndighedsansvar
Indberettes via Dansk Patientsikkerheds Database
(www.dpsd.dk)

Klager over sundhedsfaglig behandling
Henvendelserne til Patientvejledningen drejede sig primært om klage over fejlbehandling på sygehus, og
henvendelserne er ofte motiveret med ønsket om at sikre, at andre patienter ikke udsættes for samme
fejlbehandling.
Henvendelserne fører ikke alle til en klagesag i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det er patientvejlederens opfattelse, at det kan være svært at skelne mellem, hvornår der er tale om
egentlig fejlbehandling, og hvornår der er tale om kendte komplikationer og risici ved en given
behandling. Derfor opfordrer Patientvejlederen bl.a. patient/pårørende til at søge dialog med de
ansvarlige sundhedsaktører før en evt. klagesag indledes. Derudover indeholder nogle klager over
sundhedsfaglig behandling også serviceklager, og ofte har disse serviceklager en stor betydning for
patient/pårørende.
Der er således mange gode grunde til at motivere både patient og pårørende til at søge en dialog med de
ansvarlige sundhedsaktører.

Patienthistorie-16: Fejlbehandling får alvorlige konsekvenser
En midaldrende patient indlægges akut. Patienten behandles gennem 1 uge på mistanke om svær infektion,
uden effekt på de tiltagende fysiske symptomer.
På 7.dagen foretages MR-scanning, hvor der ses flere store blodpropper i hjernen, men det er for sent at tilbyde
blodpropopløsende behandling. Patienten har udviklet svære fysiske og kognitive skader. 7 måneder efter
indlæggelse er der fortsat behov for massiv genoptræning, og arbejdsevnen er uafklaret.
Patientforløbet er anmeldt til både Styrelsen for Patientsikkerhed og til Patienterstatningen – der foreligger
endnu ingen afgørelser
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviceklager
Selvom Patientvejledningen ikke registrerer serviceklager som en selvstændig kategori, er det en klar
oplevelse, at der er flere henvendelser om serviceklager end tidligere. Det er klager, som spænder meget
vidt; fra ventetider i akutmodtagelser, lang befordringstid fra bopæl til sygehus, lægers manglende
danskkundskaber og til beskrivelser af situationer, hvor patient og pårørende oplever, at
sundhedspersoner taler nedladende eller arrogant.
Men én serviceklage er overrepræsenteret; det er henvendelser, som drejer sig om manglende
medinddragelse og mangelfuld information af patient og pårørende.
Patient, men også nærmeste pårørende, kontakter Patientvejledningen med det, de oplever som en akut
situation:
Patienthistorie-17: henvendelser om ”akutte” problemer, der søger svar.

- Jeg er indlagt, men jeg får ikke noget at vide…
- Jeg er indlagt på medicinsk afdeling, ingen ved hvad jeg fejler. Men personalet siger, at lægen
ikke har tid til samtale….
- Mor skal udskrives i dag, men vi er ikke blevet medinddraget. Hun kan ikke klare sig hjemme.
- Jeg er udskrevet og min journal er lagt til sygehuslægen, men jeg får ikke svar på mine
blodprøver. Jeg skal måske opereres, det afhænger af blodprøverne.
- Jeg kan ikke få svar på, hvornår jeg bliver indkaldt til undersøgelse. Jeg har rykket for svar
dagligt de sidste uger
- Lægen talte dårligt dansk, jeg forstod ikke, hvad han sagde – jeg tror heller ikke, han forstod
mig.
- Jeg er undersøgt på flere forskellige sygehuse og på flere forskellige afdelinger – hvem skal
give mig svar? Jeg har ingen ambulante tider…

Patientvejledningen tilbyder ofte i disse situationer at sende mail direkte til de ansvarlige
sundhedsaktører (ofte ledende overlæge, afdelings- eller sygehusledelser) således, at patient og evt.
nærmeste pårørende får svar på deres spørgsmål. Patientvejledningen oplever et godt samarbejde
omkring disse henvendelser.

Erstatning
Henvendelserne om erstatning drejer sig om erstatningskrav primært efter fejlbehandling på sygehus.
Efterfulgt af erstatningskrav efter fejlbehandling hos alm. praktiserende læge, speciallæge og vagtlæge.
Henvendelse fører ikke alle til en erstatningssag i Patienterstatningen. Det er i disse sager
patientvejlederens opfattelse, at det kan være svært at skelne mellem hvornår der er tale om egentlig
fejlbehandling og hvornår der er tale om kendte komplikationer og risici ved en given behandling. Kendte
komplikationer og risici ved en given behandling er sædvanligvis ikke omfattet af retten til erstatning.
Der er meget stor spænd i omfanget af erstatningssagerne – der er erstatningsudbetalinger fra 3.000
kroner og op til flere millioner kroner i erstatning.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Patienthistorie-18: Forsinket diagnostik og dermed forringet overlevelse gav erstatning

En 67 årig pensionist, uden kendt sygdom, henvender sig til sin praktiserende læge med mavesmerter og
vægttab. Patienten opsøger lægen hyppigt de næsten 4 måneder, da mavesmerterne tiltager og vægttabet
når 9 kg. Symptomerne tolkes som sukkersyge og vægttabet som resultat af diætbehandling. Diagnosen
stilles på baggrund af et enkelt marginalt forhøjet faste blodsukker. Først da Patienten opdager blod i
afføringen henvises han til koloskopi, hvor der findes en stor kræftknude.
Patienten tilkendes erstatning, ligesom der i klagesagen til Patientombuddet (nu Styrelsen for
Patientsikkerhed) rejses kritik af den praktiserende læge.
Det er særdeles traumatisk for patienten og familien at læse Patienterstatningens afgørelse:
Såfremt kræftdiagnosen var stillet 4 måneder tidligere vurderer Patienterstatningen, at patientens
overlevelse efter 5 år er 50% (tyktarmskræft med indvækst i blæren)
Pga. forsinket diagnostik (knapt 4 måneder) vurderer Patienterstatningen, at patientens overlevelse efter
5 år er 0% (tyktarmskræft med indvækst i blæren nu med spredning til lunger og lymfer)

Patienthistorie-19: kræftoperation med efterfølgende svære komplikationer gav ingen erstatning
En patient, som bliver opereret for tyktarmskræft må efter 1 døgn reopereres. Der er lækage ved den
opererede tarm. Lægerne fjerner et længere stykke tyktarm og der må i stedet anlægges permanent stomi.
Patienten behandles efterfølgende på intensiv afdeling gennem næsten 3 uger, pga. svær blodforgiftning og
organsvigt. Er nu meget afkræftet. Patienten ønsker erstatning pga. fejloperation.
Patienten tilkendes ikke erstatning. Patienterstatningen vurderer, at der er tale om en kendt komplikation i
forbindelsen med operation for tyktarmskræft – som i forhold til patientens alvorlige grundlidelse ligger
inden for det patienten med rimelighed må tåle.
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9. BILAG

BILAG-1
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BILAG-2
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10. Oversigt over patienthistorierne i Årsberetningen

Patienthistorier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

side
Når sygehuset ikke påtager sig informationsopgaven
Når den skriftlige information ikke giver mening
Når patienten visiteres ud af deres ventetidsgaranti
Når patienten visiteres til dobbelt ventetidsgaranti
Når patienten visiteres til visitationssamtale
Ventetid hos speciallæge, med indflydelse på patientforløb
Kræftpakke forløb på en forkert afdeling
Pakkeforløb - miskommunikation og misforståelse
Befordring til samarbejdssygehus
Nationale kliniske retningslinjer
Forskellig lægefaglig vurdering
En anden vurdering?
Behandling i Tyskland?
Sygdomsbehandling under ferie
Refusion af udgift til sygehjælp under ferieophold i EU
Fejlbehandling får alvorlige konsekvenser
Henvendelser om ”akutte” problemer, der søger svar
Forsinket diagnostik og dermed forringet overlevelse gav erstatning
Kræftoperation med efterfølgende svære komplikationer gav ingen
erstatning

4
5
7
8
9
9
10
11
11
12
13
13
15
16
16
19
20
21
21
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