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NOTAT 

I forbindelse med den tekniske gennemgang af 4. økonomirapport for politi-
kerne, blev der spurgt til udviklingen af ortopædkirurgiske frit valgs patienter – 
på baggrund af lukningen af Frederiksberg 

 
Regionen omvisiterede i 2017 et relativt stort antal patienter til udredning, for at leve 
op til patienternes ret til udredning indenfor 30 dage. Desuden blev et større antal pati-
enter ligeledes behandlet på private hospitaler. Dette er primært sket på baggrund af  

- ændret lovgivning med ret til udredning indenfor 30 dage samt ret til behand-
ling indenfor 30 dage fra udredning (1. oktober 2016), hvor behandlingsgaran-
tien tidligere var differentieret, 

- organisatoriske ændringer (lukning af funktion på Frederiksberg matriklen)  
- og udfordringer som følge af implementering af sundhedsplatformen (produk-

tivitet i ambulatorier). 
  
Det drejer sig om nyhenviste elektive patienter på det ortopædkirurgiske område og 
skyldes, at der i perioden har været en mindre kapacitet på egne afdelinger. For at leve 
op til patienternes ret til både udredning og behandling har regionen i en periode i 
2017 haft en praksis, hvor ortopædkirurgiske patienter, der blev udredt på privathospi-
tal også automatiske efterfølgende er blevet behandlet på privathospital. 
Det har medført en forøget udgift også til behandling på privathospitaler. En udgift 
som regionen har taget højde for. Regionen ændrede i november denne praksis, såle-
des at patienter der udredes privat, som udgangspunkt efterfølgende behandles på egne 
afdelinger, for at udnytte regionens egen kapacitet og sikre patienterne den bedst mu-
lige behandling. Nogle patienter vil fortsat efter en konkret vurdering blive behandlet 
på privathospital, for at sikre at patienternes rettigheder overholdes. Det sker i de til-
fælde hvor regionens egne afdelinger ikke kan tilbyde behandling indenfor de lovplig-
tige 30 dage fra udredningen. 
 
I den følgende tabel ses udviklingen i antal omvisiteringer siden regionen blev dannet. 
 
Antal ortopædkirurgiske patienter omvisiteret fra Region Hovedstaden til private  
(i årene 2007 – 2017) 
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 Side 2  

I 2017 var det gennemsnitlige antal omvisiteringer pr. måned til behandling således 
178, med flest omvisiteringer i perioden maj til oktober 2017, hvorefter der er sket et 
fald til et niveau på omkring 120 pr. måned. 
 
Der arbejdes kontinuerligt med at sikre udnyttelse af regionens egen kapacitet på 
tværs, og der er i 2018 afsat 20 mio. kr. til etablering af 6 garantiafdelinger herunder 
en ortopædkirurgisk garantiafdeling på Herlev og Gentofte Hospital.  


