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Forretningsudvalget 

 

Omvisiterede Region Hovedstaden 
borgere i 2018 – 2019 månedsfor-
delt 

Enhed for Patientvejledning omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan 

opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien, og hvor patienten har tilken-

degivet et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

Den mængdemæssige side af omvisiteringer til private hospitaler 

Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger 

til private hospitaler i de første 4 måneder af 2019 samt hele 2018. 

Af grafen fremgår det, at der i april måned 2019 er viderevisiteret 2.638 be-

handlinger. 

 



 

Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2018 – 2019 månedsfordelt Side 2  

Fordelingen i 2019 mellem omvisiterede (efter de aftaler regionen har indgået 

med en række private samarbejdshospitaler), og omvisiterede efter reglerne 

om udvidet frit valg (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler 

i regi af Danske Regioner) er således: 

 

Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), ikke opgivet og øjenoperatio-

ner (grå stær mv.), udgør de 3 største områder. Gruppen ”Ikke opgivet” an-

vendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet, 

og er primært urologiske ydelser. 

Nedenfor ses antallet af omvisiterede i de første 4 måneder af 2018 og 2019, 

fordelt på forventet ydelse.  
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Omvisiterede i 2019 fordelt på hospitaler 

Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, 

hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i 

2019. Ydelserne er opgjort på de 4 områder, hvor der finder flest omvisiterin-

ger sted, samt ydelsesgruppen ’ikke opgivet’ (som primært indeholder urologi-

ske ydelser). Resten er aggregeret i gruppen ’Øvrige’. Det skal bemærkes, at 

opgørelsen sker ud fra funktionshospital. 

81 % af alle omvisiteringer stammer fra Rigshospitalet, Bispebjerg og Frede-

riksberg Hospital og Herlev og Gentofte Hospital. Som det fremgår, er der en 

sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelin-

gen på de forskellige hospitaler. 

 

 

Private hospitaler 

Omvisiteringerne i 2019 fordeler sig på 42 privathospitaler, og fordelingen på 

de 10 største modtagere ser ud som nedenfor. De 4 private hospitaler, som 

modtager flest omvisiteringer, udgør i fællesskab 75% af det samlede antal 

omvisiteringer. Capio Cfr A/S, som er den absolut største modtager af omvisi-

teringer, laver fortrinsvis MR-scanninger for Region Hovedstaden på udbuds-

aftale. 
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Den afregningsmæssige side af omvisiteringer til private hospitaler 

Af nedenstående graf fremgår de månedlige udgifter til omvisiteringer til pri-

vate hospitaler i de første 3 måneder af 2019 samt hele 2018. 

Af grafen fremgår det, at der i marts måned 2019 har være en udgift på godt 

20,5 mio. kr. til omvisiteringer. 
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Udgiften til omvisiteringer i 2019 fordeler sig mellem Udvidet frit valg og Ud-

bud, som nedenfor. På udbudsaftaler er det i særdeleshed MR-scanninger og 

øjeoperationer som fylder meget. Region Hovedstaden arbejder kontinuerligt 

med optimering af udbudsaftaler på særskilte områder. 

 

Udgifterne til omvisiteringer fordeler sig på nedenstående ydelser.   
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