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Vedr. den fremtidige varetagelse af idrætsmedicinsk behandling 

 

Den fremtidige organisering af regionens idrætsmedicinske tilbud har tidligere været 

drøftet i Region Hovedstaden, og området blev drøftet igen på møde i sundhedsudval-

get den 25. november 2014. Sagsfremstilling er vedlagt som bilag. 

 

Det fremgår af sagsfremstillingen, at det er regionsadministrationens indstilling, at 

Region Hovedstaden stopper sit tilskud til idrætsklinikkerne. 

 

Baggrunden for drøftelsen er, at regionen med idrætsklinikkerne er med til at opret-

holde et tilbud, som ikke er lige for alle borgere i regionen, idet tilbuddet kun gælder 

for borgere, der er bosat i kommuner i det tidligere Københavns Amt. 

 

I løbet af idrætsklinikkernes levetid er der indført både udredningsret og behandlings-

garanti, hvilket betyder, at patienter hurtigt kan blive udredt og behandlet uden for 

idrætsklinikkernes tilbud. 

 

På mødet i sundhedsudvalget den 25. november blev det besluttet, at området skal be-

lyses nærmere. 

 

Vi vil derfor gerne bede om jeres generelle kommentarer til regionens overvejelser. 

 

I bedes fremsende jeres bidrag senest fredag den 12. december på e-mail: hospitals-

plan@regionh.dk 

 

Den korte frist skyldes, at den fremtidige varetagelse af idrætsmedicinsk behandling i 

Region Hovedstaden skal drøftes på møde i sundhedsudvalget i januar 2015. 

 

Til orientering er der også sendt et brev til bestyrelserne for de fire idrætsklinikker i 

regionen. Brev til bestyrelserne er vedlagt som bilag. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Worm 

Centerdirektør 
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KKR 

HOVEDSTADEN 

Idrætsklinikker i hovedstadsregionen 

Kære Christian,  

 

Tak for henvendelsen vedrørende idrætsklinikkerne i regionen og den frem-

tidige varetagelse af den idrætsmedicinske behandling. Det fremgår af hen-

vendelsen, at det er regionsadministrationens indstilling, at Region Hoved-

staden stopper sit tilskud til idrætsklinikkerne. Begrundelsen er at der her 

gives et tilbud, som ikke er lige for alle borgere i regionen og at der samtidig 

er sket en udvikling på området er sikre en hurtigere behandling, også af 

idrætsskader i det ordinære behandlingssystem. 

 

Kommuner har den forståelse, at idrætsklinikkerne udgør en meget lille 

udgift for regionen og de medfinansierende kommuner, samtidig med at de 

bibringer et højt serviceniveau for regionens borgere. Ligeledes fremgår det 

ift. klinikkernes hjemmeside, at alle borgere i regionen har mulighed for at 

benytte klinikkerne til idrætsrelaterede skader.  

 

Umiddelbart kan kommunerne derfor ikke give en entydig opbakning til en 

lukning af klinikkerne på det forelagte grundlag.  

 

Hvis regionen vælger at fjerne bidraget til klinikkerne (og dermed lukke 

dem), foreslås det at midlerne på området kan overføres til de ortopædki-

rurgiske afdelinger for at give mulighed for øget aktivitet. For kommunerne 

forudsættes det, hvis regionen vælger at gå denne vej, at det ikke medfører 

et forringet serviceniveau for regionens borgere. Det bør derfor præciseres, 

hvordan der tænkes fulgt op og sikret et serviceniveau for regionens borge-

re med idrætsskader fremadrettet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anne-Sofie Fischer Petersen 

Region Hovedstaden 

Att. Christian Worm 
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