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POLITIKERSPØRGSMÅL 

Spørgsmål nr.: 070 
Dato: 7. april 2015 
Stillet af: Kenneth Kristensen Berth (O) 
Besvarelse udsendt den: 23. april 2015 – revideret 24. april 2015 
 
 
Spørgsmål: 
Det ønskes oplyst, hvor meget behandlingen af den saudiarabiske ambassadørs mor 
har kostet, hvor stor en del heraf, der dækkes af Saudi-arabien og hvor stor en del, der 
skal dækkes af regionen, eftersom vedkommende er blevet udstyret med dansk cpr-
nummer og bopælsadresse? 
 
 
Svar: 

I henhold til bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling 
m.v. (sygehusbekendtgørelsen) har personer, der ikke har bopæl her i landet, ret til 
akut sygehusbehandling m.v. i tilfælde af pludseligt opstået sygdom. Udgiften til den 
akutte behandling har udgjort 541.745 kr. De pågældende har i visse tilfælde ret til sy-
gehusbehandling udover den akutte behandling, fx, hvis personen ikke tåler at blive 
flyttet til et sygehus i hjemlandet. Der kan opkræves betaling for behandling, der lig-
ger ud over den akutte behandling.  
 
Efter bekendtgørelsen har personer med bopæl i Danmark ret til vederlagsfri sygehus-
behandling. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret. Såfremt en udenlandsk 
patient får opholdstilladelse i Danmark og er tilmeldt Folkeregisteret har vedkommen-
de krav på vederlagsfri behandling.  
 
Der er i overensstemmelse med ovenstående opkrævet betaling for den i spørgsmålet 
nævnte patient hos dennes forsikringsselskab for perioden indtil den 5. februar, hvor 
patienten blev tilmeldt folkeregisteret, med i alt 679.179 kr. Udgiften til behandling 
for perioden efter den 5. februar og indtil udskrivningen udgør 499.735 kr. Patienten 
er udskrevet den 6. april 2015. 
 
Det bemærkes, at hospitalet først ultimo marts via de pårørende blev orienteret om, at 
patienten havde fået dansk cpr nummer med virkning fra den 5. februar. Det er hospi-
talets vurdering efterfølgende, at patienten efter normal standard i forhold til udskriv-
ning til plejehjem formentlig ville være blevet betragtet som færdigbehandlet pr. 1. 
marts. Landspatientregistret og ”Det Grønne System”, som regionens hospitaler an-
vender til registrering af behandlingsudgifter opdateres ikke via cpr registret. Kom-
munens folkeregister er heller ikke forpligtet til at orientere hospitalerne om tildeling 
af cpr nummer. Hospitalet har først ved orienteringen om tildeling af dansk cpr num-



   Side 2 

mer haft mulighed for at søge sine udgifter til patientens behandling begrænset – enten 
ved udskrivning til kommunal foranstaltning eller ved opkrævning af betaling af 
kommunen for færdigbehandlede patienter. Der har ikke i den konkrete sag været 
grundlag for at opkræve betaling fra kommunen. 
 


