Dine rettigheder
som patient

Rettigheder og muligheder

I Region Sjælland lægger vi vægt på at
informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,
er du altid velkommen til at henvende
dig til personalet på sygehuset.

Frit sygehusvalg
Hvis du er henvist til udredning,
behandling eller diagnostisk undersøgelse på et sygehus, har du altid ret til
frit sygehusvalg i hele Danmark. Det
betyder, at du selv kan vælge, hvilket offentligt sygehus dit forløb skal
foregå på. Retten til frit sygehusvalg
gælder under hele dit forløb. Du skal
sikre dig, at den undersøgelse eller
behandling du skal modtage, er et
tilbud på det offentlige sygehus, du
ønsker at benytte.
Vær opmærksom på, at ventetidsrettighederne på 30 dage falder bort, når
du benytter det frie sygehusvalg.
Et sygehus kan også være nødt til at
sige nej til at modtage patienter fra
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andre regioner, hvis sygehuset ikke
har kapacitet til flere patienter.
Hvis du bliver indlagt akut og uden
lægehenvisning, kommer du til et
akutsygehus. Efter den akutte behandling på sygehuset har du frit sygehusvalg.

Ret til hurtig udredning
Når du er henvist til et sygehus, har
du ret til at blive udredt inden for 30
dage. Det vil sige, at sygehuset inden
for 30 dage skal afklare, hvad du fejler.
Hvis det ikke er fagligt muligt at
udrede dig inden for 30 dage, skal
sygehuset lave en plan for dit videre
forløb.
Hvis regionen på grund af manglende
kapacitet ikke kan udrede dig inden
for 30 dage, på egne sygehuse eller
samarbejdssygehuse har du ret til at
blive henvist til et andet (offentligt eller privat) sygehus.

Behandling
Hvis du skal vente mere end 30 dage
på behandling på et af regionens
sygehuse eller et af de sygehuse,
regionen samarbejder med (samarbejdssygehus), har du ret til at
benytte det udvidede frie sygehusvalg
(til et privat aftalesygehus). Det er
sygehuset, der vurderer, hvornår du
er udredt, og hvilken behandling du
kan tilbydes.

Diagnostisk undersøgelse
Hvis din praktiserende læge eller
en speciallæge har henvist dig til en
diagnostisk undersøgelse på sygehuset (for eksempel røntgen eller
skanning), som lægen skal bruge til
sin udredning eller behandling, har
du ret til at benytte det udvidede frie
sygehusvalg (til et privat aftalesygehus), hvis du skal vente mere end 30
dage på regionens sygehuse eller de
sygehuse, regionen samarbejder med
(samarbejdssygehus).

Beregning af din ventetid sker
fra den dato, hvor sygehuset
modtager din henvisning.
Et samarbejdssygehus er et
sygehus, som Region Sjælland
samarbejder med. Det kan både
være offentligt og privat.
Find samarbejdssygehuse på
www.regionsjaelland.dk/sasy
Et aftalesygehus er et privat
hospital eller en klinik, som har
aftale med Danske Regioner.
Vær opmærksom på, at der ikke
er aftalesygehuse for alle udrednings- og behandlingsområder.
Find private aftalesygehuse på
www.sygehusvalg.dk
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Maksimale ventetider på
kræft- og hjerteområdet
Hvis der er mistanke om, eller hvis
du har livstruende kræft eller visse
hjertesygdomme, gælder der særlige
regler om maksimale ventetider på
udredning og behandling.

Hvis sygehuset ikke kan overholde
ventetiderne, skal sygehuset undersøge dine muligheder for hurtigere
udredning og behandling andre steder i Danmark eller i udlandet.
Du kan læse mere om maksimale
ventetider på
www.regionsjaelland.dk/ret

Behandling i udlandet
Du kan i nogle tilfælde blive behandlet i udlandet eller selv søge Region
Sjælland om forhåndstilsagn til
refusion af udgifter til behandling i et
andet EU/EØS-land.
Læse mere på
www.regionsjaelland.dk/ret
Patientvejledningen kan hjælpe dig
med yderligere information. Find
kontaktoplysninger på side 11.
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Til og fra sygehuset

Du skal som udgangspunkt selv sørge
for transport til og fra sygehuset.
Du har ret til at blive kørt til og fra
sygehuset, hvis dit helbred gør, at du
ud fra en sundhedsfaglig vurdering
ikke kan anvende offentlig transport.
Det er personalet på sygehuset eller
din praktiserende læge, der vurderer
dit helbred.
I nogle tilfælde har du ret til at få
refunderet udgifter til transport til og
fra sygehuset. Beløbet bliver beregnet
ud fra taksten svarende til billigste
offentlige transportmiddel.
Vær opmærksom på, at der gælder
særlige regler for transport, når du
benytter din ret til frit eller udvidet
frit sygehusvalg, eller hvis du skal
behandles i udlandet.

Læs mere om reglerne og se, hvad du
er berettiget til på
www.regionsjaelland.dk/transport
Der kan du også finde kontaktoplysninger til Befordringsservice, der står
for transport af patienter i Region
Sjælland.

REGION SJÆLL AND

5

Ret til at bestemme, samtykke og
andre informationer om dit forløb

Som patient har du ret til at få
information om din udredning, din
diagnose, dine behandlingsmuligheder og om risiko for komplikationer
og bivirkninger.
Du får også information om, hvilke
konsekvenser det kan have, hvis du
ikke ønsker behandling. Du kan sige
nej tak til at få informationer om din
sygdom.

Ret til at bestemme og samtykke
Du har ret til at bestemme og give
samtykke til undersøgelse og behandling fra du fylder 15 år. I livstruende
situationer, hvor du ikke er i stand til
at give samtykke, kan lægen give dig
øjeblikkelig behandling uden først at
få et samtykke fra dig eller fra dine
pårørende.
Hvis du er mellem 15 og 17 år vil dine
forældre almindeligvis også blive
informeret og medinddraget i din behandling. Hvis du er under 15 år skal
den, som har forældremyndigheden
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over dig, give samtykke til behandling.
Sundhedspersonalet vurderer, om du
selv er i stand til at give samtykke.
Hvis du ikke er i stand til at forstå
konsekvenserne af din beslutning,
skal den, der har forældremyndigheden over dig, give samtykke på dine
vegne.
I ganske særlige situationer kan informationen til dine forældre begrænses.

Dine helbredsoplysninger
Personalet på sygehuset har tavshedspligt om din sygdom og dine personlige forhold. Tavshedspligten gælder
også over for dine pårørende. Du bestemmer selv, hvem der må modtage
oplysninger om dine helbredsforhold.
Sundhedspersoner vil normalt
videregive informationer til andre
sundhedspersoner, som skal fortsætte
behandlingen af dig. Hvis du for
eksempel bliver flyttet til behandling

på en anden afdeling eller et andet
sygehus, vil nødvendige oplysninger
blive videregivet.
Din praktiserende læge vil blive informeret om dit behandlingsforløb på
sygehuset. Hvis du ikke ønsker dette,
skal du give personalet besked. Hvis
du i øvrigt ikke ønsker, at der bliver
indhentet eller videregivet oplysninger om dine helbredsforhold, kan du
frabede dig dette. Personalet skal så
informere dig om, hvilke behandlingsmæssige konsekvenser det kan få.

Hvis der er brug for en tolk
Sundhedspersonalet sørger for, at du
får stillet en tolk til rådighed. Det er
personalet, der vurderer, om du har
brug for en døvetolk eller tolkning på
fremmedsprog. Læs mere på
www.regionsjaelland.dk/tolkning
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Efter din behandling

Din sundhedsjournal
På www.sundhed.dk kan du se din
sundhedsjournal. Den indeholder de
sundhedsdata, det offentlige har registreret om dig. Du skal være fyldt 15
år og have NemID for at se sundhedsjournalen. Du kan ikke ændre eller
rette i din journal. Hvis du ønsker en
kopi af din journal fra sygehuset, skal
du kontakte personalet.

Hjælp os til at blive bedre
Hver dag er mange mennesker i kontakt med sundhedsvæsenet. Selv om
vi gør os umage, sker det nogle gange,
at patienter har forløb, som ikke er
tilfredsstillende. En patient kan for
eksempel blive skadet eller udsat for
en unødig risiko. Det er vigtigt for
sygehuset at kende til sådanne forløb.

Rapporter en utilsigtet hændelse
Som patient eller pårørende kan du
rapportere en utilsigtet hændelse,
hvis du vil gøre opmærksom på, at du
eller din pårørende har været udsat
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for en skade eller unødig risiko. På
den måde kan vi forbedre os og sikre,
at andre patienter ikke udsættes
for samme risiko i forbindelse med
behandling i sundhedsvæsenet. Du
kan rapportere en utilsigtet hændelse
til Styrelsen for Patient Sikkerhed på
www.stps.dk

Klage og
erstatning

Vi anbefaler, at du kontakter personalet, hvis du er utilfreds med noget i
dit forløb. Hvis du i forbindelse med
dit forløb i sundhedsvæsenet har haft
en oplevelse, du vil klage over, kan du
altid kontakte Patientvejledningen og
få uvildig rådgivning om dine muligheder for at klage.

Hvis du vil klage over behandling
Du har to muligheder, hvis du ønsker
at klage over din behandling i sundhedsvæsenet:
1.	Hvis din klage handler om en
konkret sundhedspersons faglige
behandling
2.	Hvis din klage handler om sundhedsvæsenets håndtering af dit
patientforløb og overholdelse af
dine rettigheder.
Begge typer af klager skal du sende til
Styrelsen for Patientklager. På
www.stps.dk kan du læse mere om
dine muligheder for at klage, og hvordan du skal klage.

I forbindelse med klagesager om behandling bliver du tilbudt dialog med
relevante sundhedspersoner inden for
fire uger, efter Region Sjælland har
modtaget din klage fra Styrelsen for
Patientklager. Det er naturligvis frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.
Ordningen medvirker til, at sundhedsvæsenet drager nytte og læring af
dine oplevelser.

Hvis du vil klage over service
Klager over service på sygehusene
skal sendes til Sygehusledelsen for
det pågældende sygehus. Det kan for
eksempel være klage over rengøring,
servering, personalets adfærd eller
personalets måde at tale til dig som
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patient. Find kontaktoplysninger på
www.regionsjaelland.dk/sygehuse

Hvis du vil søge erstatning
Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen
dækker, hvis du kommer til skade
i forbindelse med behandling på et
offentligt sygehus, et privat hospital,
hos egen læge, hos en speciallæge
eller hos andre autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker
også lægemiddelskader.
Det er Patienterstatningens opgave
at sikre, at du som patient får den
erstatning, du er berettiget til efter
loven. Du skal anmelde din skade til
Patienterstatningen.
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På www.patienterstatningen.dk
kan du læse mere om erstatning ved
skade påført under behandling.
Hvis sygehuset er skyld i, at du mister
eller får ødelagt personlige ejendele,
kan du i visse tilfælde være berettiget
til erstatning. Du skal henvende dig til
sygehuset.
Patientvejledningen hjælper, hvis
du har brug for vejledning til at søge
erstatning.

Patientvejledningen

Din praktiserende læge eller personalet på sygehuset er som regel de
nærmeste til at informere og vejlede
dig. Patientvejledningen kan give dig
supplerende vejledning og opklare
eventuelle misforståelser mellem dig
og sygehuset, praktiserende læge eller
andre sundhedspersoner.

Uvildig rådgivning og vejledning
Patientvejlederne er uvildige og
hjælper dig, hvis du har spørgsmål
til valg af behandlingssted, ventetider, informationer eller klageveje.
Samtidig kan de give dig oplysning
og vejledning om dine rettigheder og
muligheder i sundhedsvæsenet. De
kan også hjælpe med at skaffe dig
relevant informationsmateriale.
Patientvejlederne har tavshedspligt
og går ikke videre med din henvendelse, med mindre I har aftalt det.

Ring til Patientvejledningen
Du kan ringe til Patientvejledningen
mandag til torsdag klokken 9 til 13
og fredag klokken 9.30 til 13
på telefon 70 15 50 01.

Skriv til Patientvejledningen
På www.regionsjaelland.dk/pv
kan du se, hvordan du kan sende
digital post.
Du kan også sende et brev til:
Region Sjælland
Patientvejledningen
Alléen 15
4180 Sorø

Mød en patientvejleder
Hvis du har behov for at møde en
patientvejleder, kan det også lade
sig gøre. Mødet kan finde sted hos
Patientvejledningen i Sorø eller på et
af regionens sygehuse.
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Flere informationer om
dine rettigheder som patient

www.regionsjaelland.dk/ret

www.mitsygehusvalg.dk

Læs og se film om dine rettigheder
som patient.

Se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige
sygehuse og private hospitaler.

www.minsundhedsplatform.dk
Se din sygehusjournal

www.sygehusvalg.dk
Se hvilke private hospitaler, du kan
vælge mellem, hvis du har ret til behandling på et aftalesygehus.

www.stps.sk
Hvis du vil rapportere en utilsigtet
hændelse.

www.patienterstatningen.dk
Hvis du vil søge for erstatning.

www.sum.dk
Sundhedsministeriets hjemmeside
om rettigheder og lovgivning.
Her kan du blandt andet finde
pjecerne »Når du er henvist til
sygehus« og »Maksimale
ventetider for kræftsygdomme
og visse hjertesygdomme«.
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Om det danske sundhedsvæsen
generelt, patientrettigheder, adgang
til sundhedsjournal og medicinprofil.
Du kan også se oversigt over praktiserende speciallæger.

Hvis du vil klage over sundhedsfaglig
virksomhed, tilsidesatte rettigheder
eller en konkret sundhedsperson.
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Patientvejledningen tilbyder uvildig
rådgivning og vejledning til patienter
i Region Sjælland.
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