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Spørgsmål:
Hvor mange af de behandlinger som regeringen inkluderer i ændringen af behandlingsgarantien på
1 måned, såsom grå stær, hængende øjenlåg m.fl., bliver foretaget på vores egne hospitaler, og hvor
mange bliver foretaget på privathospitaler, som regionen betaler for. Jeg vil desuden gerne have
specificeret, om vi foretager behandlinger som ikke er sygdomsrelateret, fx kosmetiske behandlinger på øjenlåg, der ikke er til skade/hindring for patienterne og eller andre typer af behandlinger
som indgår i regeringens grundlag for at ændre behandlingsgarantien fra 1 måned til 2 eller flere
måneder.
En enkelt opgørelse med hhv. behandlingstype, egne hospitaler og antal og behandlingstype, privat
praktiserende læger og antal behandlinger vil give et godt overblik.

Svar:
Alle nyhenviste elektive patienter er omfattet af retten til udvidet frit sygehusvalg på 1 måned, mens
akutte patienter og patienter med cancer og andre livstruende sygdomme er omfattet af andre regler
og behandlingsparadigmer.
I det offentlige behandlingssystem foretages kun sygdomsrelaterede behandlinger. Kriterierne for
hvornår en behandling er sygdomsrelateret eller kosmetisk er den samme for offentlige hospitaler
og for patienter, der benytter det udvidede frie sygehusvalg og behandles på et privathospital betalt
af regionen. Kriterierne beror på en lægefaglig vurdering ud fra faglige retningslinjer.
I tabellen på nedenfor er antallet af ambulante behandlinger på henholdsvis regionens egne hospitaler, andre offentlige hospitaler og private hospitaler opgjort på diagnosegrupper. Tabellen dækker
2011, hvorfra der foreligger endelige data. Ambulante behandlinger er valgt, da disse vurderes at
være bedste indikator for forholdet mellem offentlige og private hospitalers behandling af elektive
patienter. Af oversigten fremgår patienter behandlet af privat praktiserende læger og speciallæger
ikke, da der ikke umiddelbart foreligger sammenlignelige data.
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