
18. august 2022 Til Center for Sundhed

Regionshandicaprådets høringssvar til 
Praksisplan for Kiropraktik
Regionshandicaprådet noterer følgende til Praksisplan for Kiropraktik:

- Overordnet er der et godt afsnit om tilgængelighed.

- Det er rigtig fint, at der i praksisplanen nu sættes fokus på at få flere kiropraktorer til at tilslutte sig 
God Adgang-ordningen. 16 ud af 76 potentielt mulige klinikker er ikke godt nok. 

- Rigtig godt at der fokuseres på en højere grad af overensstemmelse mellem klinikkernes 
selvrapporterede tilgængelighedsforhold til sundhed.dk og de forhold, God Adgang konstaterer på 
de samme klinikker.

- Sundhedsplatformen og i det hele taget de eksisterende systemer til booking og meddelelse af 
diagnoser / observationer er absolut utilgængelige for personer med et alvorligt synshandicap, 
uanset om vi taler om adgang til platformene eller til konsultationernes bookingsystemer. Dette 
gælder både ved adgang via smartphone og via computer. Her er vi ganske vist inde på hele it-
tilgængelighedsproblematikken, men det vil give god mening, såfremt det indarbejdes i de 
fremlagte planer, at der gives prioritering og gøres en indsats for at sikre fuld tilgængelighed samt 
at der i overgangsperioden (der fra andre områder viser sig at være bekymrende lang) åbnes op for 
kommunikation, booking, meddelelse af observation og diagnoser m.v.  via telefon, således at 
personer med et synshandicap – og andre personer, som er ikke-digitale, kan få en lettere og mere 
smidig adgang til de nævnte services / behandlingsformer.
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Sagsnr. 04-0200-26/ 

Reference PBGJ 

 

Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen       

Center for Sundhed       

Region Hovedstaden       

 

Sundhedsstyrelsens høringssvar til Region Hovedstadens praksisplan 

for kiropraktik 

 

Sundhedsstyrelsen har den 1. juni 2022 modtaget Region Hovedstadens prak-

sisplan for kiropraktik i høring. Vi takker for modtagelse af høringsmateriale.  

Sundhedsstyrelsen vil endvidere gerne takke for et godt og gennemarbejdet ud-

kast, som vi har læst med stor interesse. 

 

Generelle bemærkninger 

Overordnet finder Sundhedsstyrelsen, at Region Hovedstadens praksisplan ud-

gør et grundigt stykke arbejde med syn for den samlede kapacitet og et velegnet 

udgangspunkt for at sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i hele regionen. 

 

Især findes det positivt, at der ud over kapaciteten, yderligere er fokus på til-

gængelighed for borgere med handicap og kvalitetsudvikling via implemente-

ring af den nye kvalitetsmodel. Ligeledes findes det i høj grad positivt at regio-

nen i praksisplanen beskriver komponenter af det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde. I nedenstående tekstnære hørringssvar forslår vi dog, at tilgænge-

ligheden i dele af regionen adresseres nærmere, at især samarbejdet med kom-

munerne uddybes og at regionens fokus på implementering af pakkeforløb for 

nerverodspåvirkning skærpes.  

 

Kapacitet og tilgængelighed 

Det findes positivt, at regionen har en målsætning om, at kapacitetsplanlægnin-

gen tager hensyn til udviklingen i patientgrupperne, der får kiropraktisk be-

handling og udviklingen i det øvrige sundhedsvæsen. Herunder har regionen i 

praksisplanen beskrevet oprettelse af en bunden kapacitet på Bornholm, hvor 

der aktuelt er et stort antal borgere pr. kapacitet. Der er ligeledes beskrevet et 

fornuftigt igangværende arbejde i forhold til samarbejdet med God Adgang 

mhp. at sikre information om tilgængeligheden til patienter med handicap.  

 

 

Kiropraktorbehandling er et område med stor egenbetaling, som kan give an-

ledning til ulighed i sundhed. For at imødekomme dette aspekt, foreslår vi, at 

der i højere grad fokuseres på social ulighed i sundhed ved at inddrage overve-

jelser i forhold til borgernes socioøkonomiske position og bopæl i kapacitets-

planlægningen i regionens model for den geografiske fordeling af kiropraktor-

kapaciteter. I denne forbindelse kan det oplyses at, rapporten ”Social og geo-

grafisk ulighed i adgang til og brug af sundhedsydelser i den primære sund-

hedssektor” i regi af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed 



 Side 2 

forventes at udkomme i efteråret 2022. Konkret bemærkes det, at planom-

råde syd, som Bornholm, har et højt antal borgere pr. kapacitet jf. tabel 4, hvil-

ket vi forslår som et opmærksomhedspunkt i kapacitetsplanlægningen. 
Det foreslås endvidere at praksisplanen uddyber, hvorledes samarbejdet med 

God Adgang sikre klinikker med fuld handicaptilgængelighed i alle dele af re-

gionen. 

 

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

Det findes positivt, at der i praksisplanen er fokus på brugen af epikriser mel-

lem kiropraktor og almen praksis for at sikre den optimale kommunikation mel-

lem disse parter. Yderligere er det især positivt, at der beskrives konkrete for-

slag til, hvordan kiropraktorerne kan understøttes i denne proces. Ligeledes 

støttes der op om et fokus på at understøtte udvekslingen af billeddiagnostik 

mellem kiropraktorer og hospitaler. Det forventes varetaget i henhold i overens-

stemmelse med gældende regler for beskyttelse af patienternes personfølsomme 

oplysninger. 

 

Det foreslås at praksisplanen også beskriver samarbejdet med kommunerne 

især i forhold til problematikker angående borgere, der grundet deres lidelse i 

bevægeapparatet er i øget risiko for sygemelding.  

 

Pakkeforløb for nerverodspåvirkning 

Regionen fremviser overblik over anvendelsen af speciale 64 omhandlende 

pakkeforløbene for lumbal diskusprolaps, cervikal diskusprolaps eller lumbal 

spinalstenose. Det fremgår, at der fra 2016-2021 er sket i nedgang i brugen så-

ledes, at kun 2-4% af ydelserne udgør disse pakkeforløb. Det er positivt, at re-

gionen sætter fokus på øget implementering af brugen af pakkeforløbene, frem-

hævet gennem indsatser fra praksiskonsulenterne.  

Det kan endvidere overvejes beskrevet, hvorledes implementeringen ligeledes 

kan understøttes gennem den generelle tværfaglige kommunikation med almen 

praksis eller i forbindelse med det beskrevne forløbsprogram for lænde-rygli-

delser. 

 

Med venlig hilsen  

 

 
Tanja Popp  

 

Enhedschef 

Primære Sundhedsvæsen 

Sundhedsstyrelsen 
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Kongens Vænge 2 
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August 2022 
 
Høringssvar fra Dansk Kiropraktor Forening over udkast til Praksisplan for kiropraktik 2023 i 
Region Hovedstaden, 2022 
 
Dansk Kiropraktor Forening (DKF) vil gerne takke for høringsversionen af Praksisplan for kiro-
praktik 2023 i Region Hovedstaden. 
 
DKF anerkender regionens visioner på kiropraktorområdet og bakker op om regionens fokus 
på kvalitet, sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen og patienters lige adgang til kiro-
praktorpraksis. Ligeledes er det dejligt at se, at praksisplanen fortsat fokuserer af anvendelse 
af speciale 64. DKF bemærker, at der i anvendelsen af speciale 64 kun måles på år 2016 sam-
menlignet med år 2021. I år 2016 var speciale 64 også for personer med tilbagevendende eller 
kroniske lidelser i bevægeapparatet, hvilket blev ændret i overenskomst for kiropraktik, der 
trådte i kraft i 2017, til at omhandle tre specifikke pakkeforløb for patienter med hhv. lumbal 
diskusprolaps, cervikal diskusprolaps og spinalstenose. Det er derfor ikke relevant at sammen-
ligne de to år, men i stedet at kigge på udviklingen fra april 2017 og frem. 
 
I tråd med dette bemærker DKF, at kiropraktorernes patientgrundlag i praksisplanen kun be-
regnes ud fra borgere med rygsygdomme. DKF gør opmærksom på, at kiropraktorer behandler 
hele bevægeapparatet og ikke kun rygsygdomme. 
 
Ambitioner i praksisplanen ligger generelt godt i tråd med landoverenskomst om kiropraktik. 
Herunder regionens øgede fokus på kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen og anven-
delsen af epikriser. DKF foreslår, at regionen i dette henseende retter henvendelse til enheden 
for Kvalitet i Kiropraktorpraksis (KviK)1, der ligeså sidder med standarder for og implemente-
ring af epikriser. Det samme gælder regionens relevante ønsker om at understøtte kvalitetsar-
bejdet med pilotprojekter – herunder eksempelvis et PRO-projekt eller udveksling af data i er-
fagrupper. DKF foreslår, at KviK i relevant omfang inddrages i dette, da de sidder med kvalitets-
arbejdet i kiropraktorpraksis på landsplan.  
 

                                                           

1 KviK blev etableret i april 2021 og har iværksat de første initiativer med fokus på datadrevet 
kvalitet og kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis på nationalt niveau – herunder initiativer mål-
rettet afsendelse af epikriser og diagnosekodning samt udarbejdelse af en patienttilfredshedsun-
dersøgelse. 



 

 

2 

 

DKF bakker op om regionens fortsatte arbejde med at finde en digital løsning for udveksling af 
billeddiagnostik mellem kiropraktorer og hospitaler. Denne løsning er vigtig for at skabe et 
sammenhængende sundhedsvæsen. DKF ser potentialer i, at en sådan løsning fremadrettet vil 
kunne medvirke til, at kiropraktorerne i regionen vil kunne aflaste mulige ventetider på rønt-
gen. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Michael Christensen 
Formand, Dansk Kiropraktor Forening 
 
 



 
   

 
Københavns Kommune høringssvar praksisplan kiropraktik 2023 

 

Baggrund 

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har modtaget høringsud-

kast til praksisplan for kiropraktik 2023. Formålet med Praksisplanen er at sætte mål 

og give anbefalinger til tilrettelæggelse og udvikling af den fremtidige kiropraktiske 

betjening i praksissektoren i Region hovedstaden.  

Her følger høringssvaret fra Københavns Kommune 

Målsætninger udkast side 3 

 

Udkastet til praksisplanen indeholder mange og gode anbefalinger for den kommende 

planperiode. Københavns Kommune er enig i praksisplanens målsætninger om at sikre 

borgerne tilgængelig information om den enkelte praksis, herunder adgangsveje. Lige-

som vi også kan støtte målsætningen vedr. god rapportering af utilsigtede hændelser, 

samt at kiropraktorerne bliver bedre til at anvende gældende kliniske retningslinjer og 

i større omfang end i dag, anvender de etablerede forløbsprakker på rygområdet. 

 

Implementering udkast side 4 

Københavns kommune er enig i, at de mange gode anbefalinger i praksisplanen med 

fordel kan operationaliseres og følges i de planlagte årlige implementeringsplaner.  

Det kunne være hensigtsmæssigt, om implementeringsplanerne blev fulgt op af en 

samlet opsamling på planperiodens målsætninger, inden udarbejdelsen af praksisplan 

for næste planperiode. 

Kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis udkast side 16 

Københavns Kommune finder det hensigtsmæssigt, at der i lighed med praksisplanen 

for 2017 er et skærpet fokus på anvendelse af de relevante pakkeforløb til borgere 

med mistanke om nerverodspåvirkning. Det er samtidig bekymrende at anvendelse af 

pakkeforløb, på trods af den forrige planperiodes øgede fokus, er faldet i den for-

gangne planperiode. Pakkeforløbene er udarbejdet ud fra evidens og god klinisk prak-

sis og bør derfor følges. Det foreslås derfor, at der udover de i praksisplanen omtalte 

faglige arrangementer og nyhedsbreve, som de væsentligste indsatser for at øge bru-

gen af pakkeforløb, suppleres med dataunderstøttelse på klinikniveau. Dette med 

henblik på at synliggøre målsætningen og evt. supplere med konkrete måltal i de år-

lige implementeringsplaner. 

5. juli  2022 
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Patientinddragelsesudvalget’s høringssvar til Praksisplan (PP) 

for Kiropraktik 2023 

 

Patientinddragelsesudvalget (PIU) takker for muligheden for at afgive hørings-

svar til Praksisplan for kiropraktik 2023 i Region Hovedstaden og for, at vi i 

PIU har haft mulighed for at komme med input tidligere på året. 

 

Praksisplanen har mange gode elementer, både omkring tilgængelighed, pati-

entinddragelse, kvalitet og sammenhæng.  

Vi roser ligeledes, at der er taget initiativer til at rette op på forhold, vi tidligere 

har kommenteret på. 

 

PIU HAR FØLGENDE KOMMENTARER TIL PRAKSISPLANEN: 

 

PIU savner, at der fx i kapitel 4 tilføjes noget om, hvorledes der arbejde med at 

skabe mere lighed i sundhed på området. 

 

Ad. 1.4 Udarbejdelse og høring af praksisplan 

PIU takker for, at det i materialet er tydeliggjort at PIU som organisatorisk pa-

tient/pårørende repræsentation har bidraget i processen undervejs. 

 

Ad. 3.7 Ventetid  

PIU roser, at der er fokus på registreringen af ventetid for at sikre, at borgerne 

har adgang til valide og opdaterede oplysninger. Det er bekymrende, at kun 5% 

indberetter den. (Figur 6 i Grundbeskrivelsen) 

 

Ad. 3.8 Tilgængelighed 

PIU ser frem til, at valide oplysninger til gavn for patienter om deres sammen-

hængende behandlingsplanlægning via God Adgang øges blandt regionens ki-

ropraktorer. Det er bekymrende, så få klinikker, der har taget mod tilbuddet om 

God Adgang. Ifølge bilag 3 er de klinikker, der er tilknyttet også ulige fordelt. 

PIU understøtter også fortsat fokus på elektronisk tilgængelighed til kiroprak-

torpraksis for borgerne.  

PIU ønsker, at det overvejes, om der burde være mulighed for hjemmebehand-

ling, som kan hjælpe de patienter, der ikke har reel adgang til kiropraktoren. 

 

Ad. 4.4 Samarbejde med hospitaler. 

Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes på udveksling af billeddiagnostik både fra 

hospital til kiropraktor, men også omvendt.  
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Ad. 5.1 Implementering og 5.2 Samarbejde med patenter og pårørende 

PIU stiller sig til rådighed i forhold til organisatorisk patient/pårørendeinddra-

gelse, når regionen i samarbejde med kiropraktorerne og praksiskonsulenterne i 

den kommende planperiode vil fokusere på at implementere den nye kvalitets-

model og i relevant omfang igangsætte pilotprojekter, der kan hjælpe til at 

skabe erfaringer frem mod implementering af den nye kvalitetsmodel. 

PIU påpeger desuden, at det er vigtigt, at der fortsat arbejdes med kompetencer 

i både individuel og organisatorisk patient/pårørende inddragelse. 

Ad. 5.3 Patientsikkerhed 

PIU efterlyser, at der i kiropraktikpraksis oplyses om, og hvordan patienter selv 

kan indberette UTH, og at de tilbydes hjælp hertil. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden 

Kai Nørrung 

Jette Bay 

Bente Clausen 

Janie Eriksen 

Mona Ulsted 

Elisabeth Ildal 

Carsten Wilken 



 
 
 

19. september 2022 

REGION HOVEDSTADEN 

 

Høringssvar fra Kiropraktorernes Videnscenter over udkast til Praksisplan for kiropraktik 2023 i 

Region Hovedstaden, 2022 

 

Her på Kiropraktorernes Videncenter vil vi gerne takke for muligheden for at kommentere på 

høringsversionen af Praksisplan for kiropraktik 2023 i Region Hovedstaden. 

Vi anerkender regionens fokus og opmærksomhed på arbejdet som foregår i KviK her på matriklen 

og vil gerne henlede opmærksomheden på at noget af det materiale som efterspørges i 

Praksisplanen allerede er publiceret og fuldt ud tilgængeligt for alle kiropraktorer: 

https://www.kiroviden.dk/kvalitet/epikriser/vejledning 

Vi bakker op omkring regionens arbejde med at understøtte en digital løsning for udveksling af 

billeddiagnostisk materiale mellem kiropraktorer og hospitaler. Vi arbejder målrettet for at sikre at 

digital billedopslag gøres muligt i alle Regioner i Danmark. Der eksisterer i dag et samarbejde 

mellem Region Midt og Kiropraktorernes Videnscenter hvor billedopslag er muligt således 

ressourceforbruget er minimeret. Arbejdsgangen er fuldt ud digitaliseret. Det virker bilateralt 

mellem de to parter. Vi deler gerne denne erfaring hvis det ønskes. 

Hvis der skal udarbejdes pilotprojekter i forhold til kvalitetsprojekter eller andre videns projekter i 

Region Hovedstaden vil vi gerne indgå som eventuel partner eller sparrings part i sådanne 

projekter. 

Det skal bemærkes at det i høringslisten er anført at det hedder Kiropraktisk Videnscenter – 

rettelig er vores navn Kiropraktorernes Videnscenter. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Wulff Christensen 

Direktør, forskningsleder 

https://www.kiroviden.dk/kvalitet/epikriser/vejledning


 

Regionsældrerådets høringssvar til praksisplan for kiropraktik 2023 i 

Region Hovedstaden.  

Praksisplanen har mange gode elementer, både omkring tilgængelighed, patientinddragelse, kvalitet og 

sammenhæng. Vi kunne dog i Regionsældrerådet godt tænke os, noget om hvordan man kan arbejde med 

at skabe mere lighed i sundhed på området.  

Ad, 3.8 Tilgængelighed. Vi finder det i Regionsældrerådet bekymrende, at så få klinikker har taget imod 

tilbuddet om tilknytning til ”God Adgang” Der skal fortsat være fokus på den elektroniske tilgængelighed til 

kiropraktorklinikkerne. Mulighed for hjemmebehandling burde nok også overvejes.  

Ad. 4.1 Samarbejde med almen praksis. Vi finder det i Regionsældrerådet vigtigt, at der fortsat arbejdes med 

en god kontakt til praktiserende læger, og at der sendes epikriser også selv om patienten har henvendt sig 

uden foregående henvisning fra den praktiserende læge.  

Ad. 4.3 Der bør være en direkte adgang til at henvise til fysioterapi.  

Ad. 4.4. Samarbejde med hospitalerne Det er vigtigt, der fortsat arbejdes med udveksling af billeddiagnostik 

både fra hospital til kiropraktor og omvendt. Det er meningsløst for patienten, hvis der skal tages nye billeder 

ved skift af regi.  

Ad. 5.3 Patientsikkerhed. Det er vigtigt, der i kiropraktikpraksis oplyses om, hvordan patienterne selv kan 

indberette UTH. 

 



From:                                 Mathilde Amalie Buchwald Jessen <mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk>
Sent:                                  31-08-2022 15:39:37 (UTC +02)
To:                                      Laura Østergaard <laura.oestergaard@regionh.dk>
Cc:                                      Mathilde Amalie Buchwald Jessen 
<mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk>; Thomas Houe <thomas.houe@regionh.dk>; Charlotte Riis 
Trampedach <charlotte.riis.trampedach@regionh.dk>
Subject:                             SV: Høring af Region Hovedstadens praksisplan for kiropraktik 2023

Kære Laura 
 
På vegne af formandskabet for SFR Radiologi kan jeg meddele, at rådet ikke har 
bemærkninger.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mathilde Amalie Buchwald Jessen
Direktionskonsulent 
  
Direkte:   +45 61 63 48 25
Mail:       mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk 
  
Nordsjællands Hospital 
Økonomi og HR 
Direktionssekretariat og Kommunikation 
Dyrehavevej 29, indgang 50A, plan 2
3400 Hillerød 
  
Tlf.:         +45 48 29 48 29
www.nordsjaellandshospital.dk 
 
 
 
Fra: Laura Østergaard <laura.oestergaard@regionh.dk> 
Sendt: 1. juni 2022 13:41
Til: Mathilde Amalie Buchwald Jessen <mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk>
Emne: Høring af Region Hovedstadens praksisplan for kiropraktik 2023 
 
Kære Mathilde 
 
Kan du hjælpe med at sende nedenstående høring til Sundhedsfagligt råd for radiologi og 
Sundhedsfagligt råd for ortopædkirurgi? 
 

 
Se vedlagte høringsbrev og høringsliste vedr. Region Hovedstadens høringsudkast for 
praksisplan for kiropraktik.  
 
Høringsmaterialet findes her, hvor også høringssvar kan afgives: 
https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Sider/H%C3%B8ring-af-
praksisplan-for-kiropraktik.aspx   
 
Fristen for høringssvar er 31. august 2022 kl. 09.00 
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Med venlig hilsen 
 
Laura Østergaard 
Konsulent, praksisteamet 
 
Mobil: 20 11 55 82 
Mail: laura.oestergaard@regionh.dk 
 
Region Hovedstaden 
Center for Sundhed 
Enhed for Det nære sundhedsvæsen 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 
Web: www.regionh.dk 
 
 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 
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From:                                 Mathilde Amalie Buchwald Jessen <mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk>
Sent:                                  31-08-2022 15:37:30 (UTC +02)
To:                                      Laura Østergaard <laura.oestergaard@regionh.dk>
Cc:                                      Thomas Houe <thomas.houe@regionh.dk>; Charlotte Riis Trampedach 
<charlotte.riis.trampedach@regionh.dk>; Mathilde Amalie Buchwald Jessen 
<mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk>
Subject:                             SV: Høring af Region Hovedstadens praksisplan for kiropraktik 2023

Kære Laura 
 
På vegne af formandskabet for SFR Ortopædkirurgi kan jeg meddele, at der ikke er nogen 
bemærkninger.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Mathilde Amalie Buchwald Jessen
Direktionskonsulent 
  
Direkte:   +45 61 63 48 25
Mail:       mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk 
  
Nordsjællands Hospital 
Økonomi og HR 
Direktionssekretariat og Kommunikation 
Dyrehavevej 29, indgang 50A, plan 2
3400 Hillerød 
  
Tlf.:         +45 48 29 48 29
www.nordsjaellandshospital.dk 
 
 
 
Fra: Laura Østergaard <laura.oestergaard@regionh.dk> 
Sendt: 1. juni 2022 13:41
Til: Mathilde Amalie Buchwald Jessen <mathilde.amalie.buchwald.jessen@regionh.dk>
Emne: Høring af Region Hovedstadens praksisplan for kiropraktik 2023 
 
Kære Mathilde 
 
Kan du hjælpe med at sende nedenstående høring til Sundhedsfagligt råd for radiologi og 
Sundhedsfagligt råd for ortopædkirurgi? 
 

 
Se vedlagte høringsbrev og høringsliste vedr. Region Hovedstadens høringsudkast for 
praksisplan for kiropraktik.  
 
Høringsmaterialet findes her, hvor også høringssvar kan afgives: 
https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Sider/H%C3%B8ring-af-
praksisplan-for-kiropraktik.aspx   
 
Fristen for høringssvar er 31. august 2022 kl. 09.00 
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Med venlig hilsen 
 
Laura Østergaard 
Konsulent, praksisteamet 
 
Mobil: 20 11 55 82 
Mail: laura.oestergaard@regionh.dk 
 
Region Hovedstaden 
Center for Sundhed 
Enhed for Det nære sundhedsvæsen 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 
Web: www.regionh.dk 
 
 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 
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