
 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbe-
handling m.v., udkast til bekendtgørelse om indgåelse af afta-
ler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om 
frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udred-
ning og information til henviste patienter 
 

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender hermed udkast til bekendtgørelse om ret 

til sygehusbehandling m.v., udkast til bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de 

udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit syge-

husvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. 

 

Den vedlagte bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. og vejledning om frit 

sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til hen-

viste patienter er ændret som følge af vedtagelsen af L 143 om ændring af sundheds-

loven (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid 

på behandling m.v.)  

 

Lovændringen træder i kraft den 1. oktober 2016 og indebærer følgende: 

 

 Patienterne får ret til at vælge hel eller delvis udredning på et af de sygehu-

se, klinikker m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om behand-

ling af patienter under det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 

87, stk. 4, hvis patientens bopælsregion ikke kan efterleve forpligtelsen til at 

færdigudrede patienten inden for 30 dage af kapacitetsmæssige årsager på 

egne sygehuse eller et af de i sundhedslovens § 79 nævnte sygehuse, som 

regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. 

 

 Henviste patienter, som det ikke er fagligt muligt at udrede inden for fristen, 

og som oplever, at ventetid på en nødvendig undersøgelse forlænges ud 

over, hvad der er begrundet i faglige årsager, får ret til udvidet frit sygehus-

valg. 

 

 Den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg afskaffes og i stedet får 

patienterne en ret til udvidet frit sygehusvalg ved mere end 30 dages vente-

tid på sygehusbehandling. 

 

Endeligt medfører lovændringen en udvidelse af en eksisterende bemyndigelse til 

ministeren til at fastsætte nærmere regler om krav til indhold og udformning af in-

formationsmateriale vedrørende udredning og behandling efter det udvidede fri sy-

gehusvalg. 

 

I bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling m.v. er §§ 12 – 14 og §§ 19 -23 æn-

dret, og der er indsat en ny § 12 a, som konsekvens af ovennævnte lovændring. Der 
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Side 2 

er desuden foretaget enkelte konsekvensændringer på baggrund af lov nr. 129 af 16. 

februar 2016 om ændring af sundhedsloven. Endelig er der foretaget enkelte sprogli-

ge ændringer med henblik på at ensrette formuleringerne i bekendtgørelsen. 

 

I vejledningen om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning 

og information til henviste patienter vedrører ændringerne primært kapitel 2, 3 og 5.   

 

Den vedlagte bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsord-

ninger m.v. er ændret som følge af lov nr. 129 af 16. februar 2016 om ændring af 

sundhedsloven, hvor regionernes mulighed for at delegere aftalekompetence under 

det udvidede frie sygehusvalg præciseres.   

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærknin-

ger til bekendtgørelserne og vejledningen snarest belejligt og senest tirsdag den 23. 

august 2016 kl. 12.00. 

 

Høringssvarene bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til mkdp@sum.dk 

 

Eventuelle spørgsmål til vejledningen kan rettes til specialkonsulent Laura Toftegaard 

Pedersen på tlf. 72 26 94 62 eller på e-mail ltpe@sum.dk. Eventuelle spørgsmål til 

bekendtgørelserne kan rettes til undertegnede på tlf. 72 26 94 41 eller på e-mail 

mkdp@sum.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 
  Mie Damgård Petersen 
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