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Spørgsmål: 
Jeg er blevet opmærksom på spørgsmålet om egenbetaling på vores hospitaler, jf. ne-
denstående debat i Region Midtjylland. Jeg ønsker derfor en samlet oversigt over den 
egenbetaling, som vores hospitaler og praktiserende læger opkræver. For hospitalernes 
vedkommende ønsker jeg specificeret de enkelte virksomheders egenbetaling - så evt. 
forskelle fremgår. Jeg ønsker samtidig at vide, om der fra centralt hold i regionen er 
formuleret principper eller politikker for egenbetaling - og hvis ja, ønsker jeg disse op-
lyst. 
 
Svar: 
Der foreligger ikke oplysninger i systematisk form, der kan benyttes til en fuldstændig 
besvarelse af det stillede spørgsmål. Der er imidlertid hverken politisk eller admini-
strativt fastlagt principper eller politikker for egenbetaling på regionens hospitaler. 
Regionens udgangspunkt er sundhedslovens bestemmelser, hvorefter regionen er for-
pligtet til at yde vederlagsfri behandling på hospital til personer, som har lægeligt be-
hov for det. Med hensyn til de praktiserende læger afholder regionen udgifterne til pa-
tienternes behandling via honorarer, der er fastlagt i overenskomsterne for de enkelte 
behandlingsområder. Patientbehandling er således vederlagsfri. Som led i behandlin-
gen får patienter under hospitalsophold vederlagsfrit stillet mad og tøj til rådighed. 
 
Egenbetaling kommer således kun på tale i forhold til pårørende, og i ganske enkelte 
tilfælde også vedrørende patienter, hvor det drejer sig om ydelser, der ikke leveres 
som led i behandlingen. Der kan her være tale om fx røntgenbilleder eller ultralydsbil-
leder til privat brug. Opkrævning af betaling hos pårørende kan dreje sig om betaling 
for kost og for overnatning på hospital eller patienthotel. Såfremt pårørendes overnat-
ning på hospitalet har et behandlingsmæssigt sigte – som fx hvor forældre er indlagt 
sammen med deres børn – opkræves der som hovedregel ikke betaling. Såfremt afde-
lingen skønner det nødvendigt for patientens behandling, at en pårørende er i nærhe-
den, opkræves der heller ikke betaling for den pårørendes ophold på patienthotel.  
 
Med hensyn til omfanget af opkrævning af betaling fra pårørende og fra patienter for 
ikke-behandlingsrelaterede ydelser foreligger der som nævnt ikke oplysninger i sy-
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stematisk form, der kan benyttes til en fuldstændig besvarelse af det stillede spørgs-
mål.  
 
Hos alment praktiserende læger opkræves der som nævnt ikke egenbetaling for ydel-
ser, der honoreres efter overenskomsten. De praktiserende læger opkræver i et vist 
omfang betaling for ydelser uden for overenskomsten, fx i forbindelse med udstedelse 
af kørekortsattester, andre helbredsundersøgelser samt vaccinationer ud over det god-
kendte vaccinationsprogram. Regionen har ikke kendskab til det økonomiske omfang 
for så vidt angår ydelser, der ikke honoreres efter overenskomsten.  
 
Administrationen beklager den sene besvarelse af spørgsmålet. 
 
 


