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Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke vedrørende 
egenbetaling af mad og anvendelse af eget tøj 

Resumé 

Der er foretaget en rundspørge til hospitalerne med henblik på at få belyst omfanget af egenbetaling 
på hospitalerne.  Der er endvidere redegjort for juraen i forbindelse med egenbetaling samt for 
delegation og kompetenceforhold. Sagen er en opfølgning fra forretningsudvalgets møde den 13. 
august 2013, hvor udvalget drøftede henvendelse om egenbetaling og anvendelse af eget tøj på 
hospitalerne.  

Direktionen indstiller, 

at de grundlæggende principper for, hvornår der opkræves egenbetaling, skal være ens på regionens 
hospitaler, 

at måltider skal være gratis for én af forældrene til indlagte børn i børneafdelingerne, 
at princippet om, at forældre til nyfødte opfordres til at medbringe dyne, dynebetræk og tøj til den 

nyfødte, skal gælde for alle hospitalsenheder, 
at der indføres et ensartet prisniveau for priser på scanningsbilleder og kisteilægning, og 
at priser på pårørendes betaling for mad og overnatning kan variere med udgangspunkt i, at priserne 

fastsættes, så de dækker omkostningerne. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke har i mail af 25. juli 2013 bedt om 
en drøftelse af forældres egenbetaling af mad samt anvendelse af eget tøj under indlæggelse. Sagen 
blev udsat, da man ønskede at få undersøgt omfanget af egenbetaling på hospitalerne med henblik 
på en politisk stillingtagen på området. 

På baggrund af beslutning i forretningsudvalgets møde den 13. august 2013 er der herefter foretaget 
en opgørelse af omfanget af egenbetaling på hospitalerne.  

Egenbetalingen på hospitalerne omfatter 

Betaling for røntgen og ultralydsbilleder, som ikke skal anvendes i den videre hospitalsbehandling, 
opkrævning af gebyr hos bedemænd for bistand til kisteilægning samt pårørendes betaling for kost 
og overnatning.  

Egenbetaling er indført på samtlige hospitaler, men der er prisforskelle på ydelserne. Endvidere er 
principperne for, hvornår forældre til indlagte børn skal betale for kost, forskellige. 

Der er for så vidt angår serviceniveauet over for fødende forskellig tilgang til, hvorvidt man 
opfordrer forældre til at medbringe eget tøj, dyne og sengetøj til den nyfødte. 



Der er endvidere afgift på parkering på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og 
enkelte afdelinger i psykiatrien, jf. de af regionsrådet vedtagne principper for betalingsparkering. 

Ordningerne omkring egenbetaling ligger indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Der kan være 
forskellig prissætning, såfremt det er begrundet i saglige forhold, eksempelvis hensynet til de lokale 
produktionsforhold. 

Forretningsudvalget har spurgt til hygiejnen i forbindelse med, at fødende medbringer eget tøj, 
babydyne og tøj til den nyfødte. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital 
oplyser, at der ikke er hygiejniske problemer forbundet hermed. En ukompliceret fødsel kan 
sammenlignes med små-indgreb i dagkirurgisk regi, hvor det er udbredt, at patienter helt eller 
delvist behandles i eget tøj. 

En nærmere redegørelse for omfanget af egenbetalingen på hospitalerne og de juridiske aspekter 
fremgår af vedlagte notat. 

Det foreslås, at de grundlæggende principper for, hvornår der opkræves gebyr på regionens 
hospitaler skal være ens, og at det konkret udmøntes i, at kost skal være gratis for én forælder til 
indlagte børn på børneafdelingen. Samtidig foreslås det, at alle hospitaler opfordrer fødende til selv 
at medbringe tøj og babydyne. 

Med hensyn til prissætningen foreslås det, at der fortsat kan være forskellige priser på kost og 
overnatning, da prisen skal afspejle udgifterne og derfor fastsættes ud fra de konkrete omkostninger 
på de enkelte hospitaler.  

For så vidt angår betaling for scanningsbilleder og kisteilægning foreslås det, at prisen er ensartet, 
da det må formodes, at omkostningerne er ensartede uanset matrikel.  

I vedlagte oversigt er der et prisforslag. Ved behov for at regulere priserne på grund af stigende 
udgifter, skal ændringerne ske koordineret i samarbejde med administrationen. 

Delegations- og kompetencefordelingsregler  

Der er i Region Midtjyllands delegations- og kompetencefordelingsregler ikke beskrevet 
retningslinjer for, hvem der træffer beslutning om karakteren og prissætningen på egenbetaling. 

Det foreslås, at der i forbindelse med den kommende revision af delegations- og 
kompetencefordelingsreglerne, fremlægges regler herfor. 

Revisionen planlægges behandlet i regionsrådet senere i år. 

Fra mødet den 13. august 2013 

Regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke har i mail af 25. juli 2013 bedt om 
en drøftelse af forældres egenbetaling af mad samt anvendelse af eget tøj under indlæggelse. 

Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke skriver i henvendelsen: 



"Jacob og jeg vil bede om, at sagen om betaling af mad og brug af eget tøj sættes på dagsordenen til 
det førstkommende hospitalsudvalgsmøde. 

Begge sager har været omtalt i pressen, og der kan sagtens være gode overvejelser bag de 
beslutninger, hospitalet har taget. Men det fremstår også som en ændring, der med fordel kunne 
have været drøftet. 
Den drøftelse vil vi gerne have i udvalget for at skabe større klarhed om, hvor grænsen skal gå og 
om hvilke hensyn, der skal tages.  
Det kan være en god ting at bruge sit eget tøj, man bliver måske mindre patient, men der bør være 
mulighed for at skifte til hospitalstøj. 
Og med hensyn til forældres betaling for mad, så må det ikke betyde at forældre og det syge barn 
ikke kan spise sammen, eller at forældrene skal på udflugt på hospitalet for at hente mad.  
Til drøftelsen på mødet vil vi bede om, at der laves en redegørelse fra Aarhus Universitetshospital 
og en oversigt over forholdene på de andre hospitaler." 

På sit møde den 5. august 2013 drøftede det rådgivende udvalg vedrørende hospitals- området 
sagen. Udvalget anbefalede overfor forretningsudvalget, at hospitalernes praksis på området, 
kompetencereglerne og økonomien undersøges med henblik på en politisk drøftelse af 
egenbetalingsregler og lignende i regionen.  

Et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti anbefalede overfor 
forretningsudvalget, at det besluttes, at de berørte afdelinger afventer eller suspenderer indførelsen 
af egenbetaling for mad for en ledsager, indtil den politiske afklaring foreligger. 

 
http://www.rm.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/visdagsorden?file=17-09-
2013/Aaben_dagsorden/Bilag/Punkt_6_Bilag_2_.pdf 
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