
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012

Forslag
til

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet

(Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli
2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 558 af 18. juni
2012, § 1 i lov nr. 601 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr. 603
af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 79, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. Efter § 82 indsættes:

»Kapitel 17 a
Diagnostiske undersøgelser, udredning m.v.

§ 82 a. En person, der er henvist til en diagnostisk under-
søgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos al-
ment praktiserende læger, jf. § 60, og praktiserende special-
læger, jf. § 64, kan vælge mellem enhver regions sygehuse,
jf. § 86. Personen kan desuden vælge at blive undersøgt på
et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsråde-
ne har indgået aftale med efter § 87, stk. 4 (aftalesygehuse),
hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke, inden 1 måned ef-
ter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde undersøgelse
ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse,
som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benyt-
ter.

Stk. 2. Stk. 1 finder endvidere anvendelse ved diagnosti-
ske undersøgelser til brug for speciallæger i Team Dan-
marks sportsmedicinske team i forbindelse med behandling
af indplacerede eliteidrætsudøvere i Team Danmark.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fast-
sætte nærmere regler for diagnostiske undersøgelser i med-
før af stk. 1 og 2, herunder om afgrænsning af og vilkår for
undersøgelser, og kan undtage bestemte undersøgelsesfor-
mer.

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på syge-
hus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning
ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private
sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med,
jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt mu-
ligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen in-
den for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for sam-
me måned udarbejde en plan for det videre udredningsfor-
løb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fast-
sætte nærmere regler om adgangen til udredning og regions-
rådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke henvis-
ning til psykiatrisk udredning.«

3. I § 86, stk. 2, ændres »fra andre regioner« til: »i medfør af
stk. 1«.

4. I § 86, stk. 3, ændres »§ 79, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 82 a«.

5. § 87 affattes således:

»§ 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling
og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse,
en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale
med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopæls-
regionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling
ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse,
som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benyt-
ter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor pa-
tienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved
henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af hen-
visningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig
sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.
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Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirur-
gisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive
behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer da-
toen.

Stk. 4. Regionsrådene i forening indgår aftale med de pri-
vatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse
m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af
patienter efter stk. 1 og 3 og § 82 a.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter
regler om
1) afgrænsning af og vilkår for behandling, der er omfattet

af stk. 1-3, og kan herunder fastsætte kriterier for alvor-
lig og mindre alvorlig sygdom og undtage bestemte be-
handlingsformer,

2) regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om behand-
ling, der er omfattet af stk. 1-3, og

3) krav til dokumentation m.v. fra de privatejede sygehu-
se, klinikker m.v., der indgår aftale efter stk. 4.«

6. I § 90, stk. 1, indsættes efter »modtaget henvisning af en
patient«: »eller har udredt en patient, jf. § 82 b«.

7. I § 90, stk. 1, nr. 2, ændres »inden for 1 måned kan tilby-
des diagnostisk undersøgelse, jf. § 79, stk. 1, 2. pkt., eller
behandling efter reglerne i § 87, stk. 1,« til: »kan tilbydes
diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, el-
ler behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for
den gældende frist,«.

8. I § 90 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring

af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus op-
lyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk.
3.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. I § 235, stk. 1, ændres »§§ 79,« til: »§§ 79, 82 a, 82 b,«.

10. I § 262, stk. 1, ændres »§ 87, stk. 1 og 2,« til »§ 87,
stk. 1-3,«.

§ 2

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7.
november 2011, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedslo-

ven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og
udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersø-
gelse og behandling for psykisk syge børn og unge og
udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter
§§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjem-
mel heri,«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. Sundhedslovens § 82 b som affattet ved denne lovs
§ 1, nr. 2, træder i kraft den 1. september 2013.

Stk. 3. I perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. august
2013 opgøres tidsfristen efter § 87, stk. 1 og 2, i sundhedslo-
ven således:
1) Personer, der er henvist til sygehusbehandling, kan

vælge behandling i medfør af § 87, stk. 1 og 2, hvis re-
gionsrådet i bopælsregionen ikke inden for den i § 87,
stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5,
nævnte frist kan tilbyde behandling ved egne sygehuse
eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet
samarbejder med eller sædvanligvis benytter.

2) Fristen regnes fra den dato, hvor sygehuset modtager
henvisningen.

3) Der medregnes ikke perioder, hvor personen gennem-
går et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid
ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen.

Stk. 4. For patienter henvist før den 1. januar 2013 til be-
handling efter § 87, stk. 1, i sundhedsloven finder de hidtil
gældende regler anvendelse.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning sættes i
kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske for-
hold tilsiger.

Folketinget, den 19. december 2012

MOGENS LYKKETOFT
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