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Budget/finansieringsforslag: -7.2 Provenu ved målrettet opkrævning af betaling for 

udlændinges behandling på Regionens sygehuse 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold  

At få belyst hvilke skridt Region Hovedstaden har taget for at sikre korrekt afregning af 

udlændinge, som benytter hospitalerne i Region Hovedstaden – siden der kom fokus på dette 

spørgsmål i efteråret 2017, samt hvilke merindtægter det har givet regionen. 

Regeringen arbejder på et lovforslag, som skal åbne op for, at regionerne også kan opkræve 

betaling for akutbehandling for borgere for tredjelande. Hvor stort provenu vil det indbringe 

regionen? 

Administrationens vurdering 

Reglerne vedrørende afregning for udenlandske patienter er udmeldt i Region Hovedstadens 

Dokumentstyringssystem i et VIP-dokument (Vejledninger, Instrukser og Politikker). Dette 

understøttes på de enkelte sygehuse af instrukser om de lokale arbejdsgange. Der arbejdes 

løbende med at effektivisere afregningen ved at der er en dialog med sygehusene om 

indholdet af reglerne og mulige initiativer til at understøtte afregningen. 

 

Sammenlægningen af regnskabsfunktionerne i Region Hovedstaden ved årsskiftet 2017/18 

har ikke betydning for omfanget af indberettede/fakturerede patienter, men vil kunne lette 

arbejdet med fordeling af de modtagne indbetalinger – og samtidig give mulighed for at se, 

hvor stor en del af indberetningerne der betales. 

Region Hovedstaden har siden efteråret 2017 deltaget i det arbejde i Danske Regioners regi, 

som skal sikre en effektivisering af arbejdet med opkrævning af betaling for udenlandske 

patienters behandling. Regionerne har peget på en række områder, hvor der er behov for at 

staten sikrer, at der er bedre muligheder for at opkræve betaling, både ved at medvirke til nye 

lovhjemler og ved at sikre at de fornødne værktøjer til identifikation af patienter, som skal 

betale for behandlingen, er til stede. 

 

Ifølge finanslovsaftalen for 2018 skal ” Der udarbejdes et lovforslag i efteråret 2018 med 

henblik på at tilvejebringe det fornødne retlige grundlag for, at udgifter for akut 

sygehusbehandling kan opkræves af borgere fra tredjelande uden bopæl i Danmark”. 

Indholdet af dette lovforslag er endnu ikke kendt. Det vides derfor heller ikke, om Region 

Hovedstaden vil få del i dette provenu, eller om staten vil beholde hele provenuet. 

På baggrund af den seneste opgørelse af aktiviteten for 2017 er der foretaget et skøn over 

udgifterne til akut behandling af borgere fra tredjelande. I 2017 skønnes udgifterne til akut 

behandling af borgere i tredjelande (inkl. asylansøgere) at være 30 mill.kr. i Region 

Hovedstaden. Der er en betydelig usikkerhed i dette skøn, da der kan være fejl i landekode- 

registreringen. Provenuet vil naturligvis være helt afhængigt af den præcise afgrænsning af 

tredjelandes borgere i et kommende lovforslag, herunder eventuelle undtagelser for betaling. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Provenuet kan over en bred kam anvendes til at forbedre behandlingen af borgerne på 

regionernes hospitaler samt til at introducere nye og bedre behandlingsmetoder samt ny 

medicin.  

 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


