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Spørgsmål: 
I opfølgning af svaret på regionsspørgsmål 155-17 om udlændinges brug af 
hospitaler i Danmark, vil jeg gerne vide: 
 
1. om vi har fået refusion af de ca. 30 % af udgifterne, som er refusionsberetti-
gede?  
 
2. Jeg vil også gerne vide, hvad akutområdet (ydelserne) totalt set udgør i Regi-
onH - for at vurdere udlændinge/turisters træk på området. For mig virker det 
til, at relativt mange udlændinge som kommer galt afsted i Danmark. Er det 
korrekt, og hvad er det for hændelser, som er årsag til det store træk på vores 
sundhedsvæsen? Kan det også skyldes personer, som bor og opholder sig ulov-
ligt i Danmark?  
 
 
 
Svar: 
1. Om vi har fået refusion af de ca. 30 % af udgifterne, som er refusionsbe-
rettigede?  
 
I svaret på regionsrådsspørgsmål RR-155-17 blev det angivet, at udgifterne til 
udlændinges hospitalsbehandling i Region Hovedstaden i 2016 var mellem 129 
og 194 mio. kr. Det er ikke muligt at skønne udgifterne mere præcist, da oplys-
ningerne i de nationale registre på dette punkt er ufuldstændige. Det blev også 
oplyst, at ca. 70 % af behandlingsudgifterne til udlændinge vedrørte akut be-
handling, og derfor var vederlagsfri for patienterne. 
 
Men det er mindre end de resterende 30 pct. af udgifterne til udlændinges be-
handling på hospitalerne, som der kan opkræves betaling for, da nogle udlæn-
dinge vederlagsfrit har ret til mere end akut behandling. Det gælder især inde-
havere af ”Det særlige Sundhedskort” (”grænsegængere” = personer, som er 
beskæftiget i Danmark, men er bosat i et andet EU/EØS land), som udover akut 
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behandling, også har ret til al sygehusbehandling behandling under ophold i 
Danmark på samme vilkår som personer med bopæl i Danmark. Det skønnes at 
der kunne opkræves betaling for omkring halvdelen af de udgifter, som Region 
Hovedstaden havde til ikke-akutte patienter, der var udlændinge i 2016. 
 
Administrationens opgørelse viser, at der i 2016 skønsmæssigt blev opkrævet 
betaling for ca. 30 mio. kr. vedrørende patienter, som ikke var tilmeldt folkere-
gisteret i Danmark. 
 
Det skal dog understreges, at selv om akut sygehusbehandling er vederlagsfri 
(gratis) for patienten, kan der i nogle tilfælde efterfølgende opkræves betaling 
fra patientens hjemland.  Opkrævning af betaling for patienter fra udlandet er 
reguleret af Sundhedsloven, EU (Patientmobilitetsdirektivet) og andre konven-
tioner (herunder Nordisk Konvention). Indrapportering af krav om betaling fra 
de lande, som er omfattet af de internationale aftaler, sker til Patientsikkerheds-
styrelsen, som varetager kommunikationen med de berørte lande, modtager 
indbetalinger, og overfører beløb til regionerne. Der er ikke foretaget et præcist 
skøn over størrelsen af det beløb, som Region Hovedstaden vil kunne få refun-
deret efter disse regler. Ifølge Patientsikkerhedsstyrelsen modtog Region Ho-
vedstaden i 2016 godt 6 mio.kr. i henhold til de internationale aftaler om beta-
ling for sygehusbehandling. 

 
2. Jeg vil også gerne vide, hvad akutområdet (ydelserne) totalt set udgør i 
RegionH - for at vurdere udlændinge/turisters træk på området. For mig 
virker det til, at relativt mange udlændinge som kommer galt afsted i Dan-
mark. Er det korrekt, og hvad er det for hændelser, som er årsag til det 
store træk på vores sundhedsvæsen? Kan det også skyldes personer, som 
bor og opholder sig ulovligt i Danmark?  
 
De samlede udgifter til akutområdet i Region Hovedstaden udgør ca. 22 mia. 
kr. ’Udlændinge og turisters’ andel heraf (129-194 mio. kr.) udgør således mel-
lem 0,5 og 0,8 %.  
 
I 2016 udgjorde akutområdet for behandling på Region Hovedstadens hospita-
ler 37% opgjort efter udgifterne ved behandlingen.  For udlændinge udgjorde 
den samme andel 70 %. 
 
Der findes ikke opgørelser, der viser om udlændinge med ophold i Danmark 
generelt er mere eller mindre syge, end udlændinge og danskere med fast op-
hold i Danmark. 
 
Sygdomsmønstret for udlændinge sammenholdt med personer med bopæl i 
Danmark. 
For at belyse sygdomsmønstret blandt udlændinge sammenholdt med personer 
med bopæl i Danmark er der foretaget en analyse af fordelingen af udgifterne 
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til akutte indlæggelser for de to grupper. Resultatet er vist i tabel 1.  Der er stor 
overensstemmelse mellem fordelingen på diagnosegrupper for de to patient-
grupper. Dog skal det bemærkes, at personer med bopæl uden for Danmark lig-
ger væsentlig højere når det kommer til områderne: multitraumer, ulykkestil-
fælde og forgiftninger samt misbrug. 
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Tabel 1. Procentvis fordeling på hoveddiagnosegrupper af udgifterne til akutte 
indlæggelser på Region Hovedstadens Sygehuse i 2016. Opdelt efter patienter 
med bopæl i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) og patienter med bopæl 
udenfor Danmark. Procent. 

  

Bopæl i 
Dan-
mark 
 

Bopæl 
udenfor 
Dan-
mark 

1 Sygdomme i nervesystemet 6,6 6,7 
2 Øjensygdomme 0,2 0,1 
3 Øre-,næse-,hals- og kæbesygdomme 1,3 1,6 
4 Sygdomme i åndedrætsorganerne 12,4 11,5 
5 Sygdomme i kredsløbsorganerne 10,2 9,5 
6 Sygdomme i fordøjelsesorganerne 8,8 9,0 
7 Sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel 2,9 3,2 
8 Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv 7,1 7,0 
9 Sygdomme i hud, underhud og mamma 2,3 2,8 

10 Endokrine sygdomme, ernærings- og stofskiftesygd. 2,4 1,9 
11 Nyre- og urinvejssygdomme 4,1 3,3 
12 Sygdomme i mandlige kønsorganer 0,1 0,2 
13 Sygdomme i kvindelige kønsorganer 0,2 0,4 
14 Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab 7,3 6,7 
15 Sygdomme i perinatalperioden 2,3 2,2 
16 Sygdomme i blod og bloddannende organer 1,0 0,9 
17 Svulster i lymfatisk og bloddannende væv 1,3 0,4 
18 Infektionssygdomme og parasitære sygdomme 4,2 3,2 
19 Psykiatriske sygdomme 0,4 0,5 
20 Misbrug 0,7 1,8 
21 Ulykkestilfælde og forgiftninger 1,0 1,7 
22 Forbrændinger 0,0 0,1 
23 Øvrige 3,0 2,2 
24 Signifikant multitraume 0,4 1,6 
25 HIV-infektion 0,1 0,3 
26 Udenfor gruppering 19,2 21,1 
27 Onkologiske behandlingsgrupper 0,5 0,3 

 I alt 100,0 100,0 
 Antal indlæggelser 361.885 5.334 

 
Vedr. personer med ulovligt ophold i Danmark 
Der findes ikke oplysninger om udgifterne til udlændinges sygehusbehandling 
fordelt efter hvorvidt udenlandske patienter har lovligt eller ulovligt ophold i 
Danmark. Denne oplysning registreres ikke ved sygehusbehandling i Danmark. 


