Priser i forbindelse med egenbetaling på hospitalerne
i Region Midtjylland
I henhold til gældende delegerings- og kompetenceregler er regionsrådet besluttende niveau
i forhold til sager om retningslinjer for egenbetaling efter indstilling fra forretningsudvalg,
stående udvalg og administrationen.
Egenbetaling finder sted i de situationer, hvor regionsrådet har godkendt, at specifikke ydelser
sælges til privatpersoner eller private virksomheder mod særskilt betaling.
Der kan ikke opkræves særskilt betaling som led i den vederlagsfrie sygehusbehandling.
Kataloget over ydelser med tilhørende priser opdateres mindst én gang i hver valgperiode.
Administrationen er dog efter delegerings- og kompetencereglerne bemyndiget til løbende at
justere prisfastsættelsen på egenbetaling på allerede besluttede områder.
Regionsrådet besluttede 25. september 2013 følgende vedrørende egenbetaling mv. på
hospitalerne i Region Midtjylland, som fortsat er gældende:






At de grundlæggende principper for, hvornår der opkræves egenbetaling, skal være ens
på regionens hospitaler
At måltider skal være gratis for én af forældrene til indlagte børn i børneafdelingernei
At princippet om, at forældre til nyfødte opfordres til at medbringe dyne, dynebetræk
og tøj til den nyfødte, skal gælde for alle hospitalsenheder
At der indføres et ensartet prisniveau for priser på scanningsbilleder og kisteilægning
At priser for pårørendes betaling for mad og overnatning kan variere med
udgangspunkt i, at priserne fastsættes, så de dækker omkostningerne.

Som udgangspunkt er priserne for de ydelser, som regionsrådet har godkendt, fastsat således,
at de dækker de medgåede produktionsomkostninger på pågældende hospital/matrikel/afdeling.
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Oversigt over godkendte ydelser, hvor hospitalerne kan foretage opkrævning ved
salg til privatpersoner eller private virksomheder (gældende pr. 1. april 2020)
Beløb
ekskl. moms

Moms
(25 %)

Beløb til
opkrævning
2020 p/l
inkl. moms

Momspligtige ydelser
Køb af ultralydsbilleder af fostre ifm.
scanning
Røntgen af thoraxii
Mantoux-testiii
Quantiferon-testiv
BCG-vaccinev
Dykker Metakolin-testvi
Køb af CD med scanningsbilleder +
evt. betaling for forsendelse
Pårørendes overnatning/ophold og
forplejning (ikke-medindlagte raske
ledsagere, dvs. ikke lægeordineret)

20,80
487,20
280,00
536,00
280,00
1.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

128,00 kr.

5,20
121,80
70,00
134,00
70,00
250,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

32,00 kr.

Pris fastsat
lokalt
Beløb
ekskl.
lønsumsafgift*

26,00
609,00
350,00
670,00
350,00
1.250,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

160,00 kr.
Pris fastsat
lokalt

Lønsumsafgift
(4,38 %)

Beløb til
opkrævning
2020 p/l
inkl. lønsumsafgift

16,34 kr.
68,55 kr.
30,00 kr.

389,34 kr.
1.633,55 kr.
715,00 kr.

Ydelser pålagt lønsumsafgift*
Hjælp til kisteilægningvii
Balsameringviii
Lodning af zinkkisteix

373,00 kr.
1.565,00 kr.
685,00 kr.

* Lønsumsafgift er en afgift, der skal tillægges ydelser, som regionen sælger i konkurrence med det
private marked, for at undgå konkurrenceforvridning. Der afregnes således lønsumsafgift, når salget er
fritaget for moms efter momslovens § 13, og når ydelsen er nævnt i lønsumsafgiftsloven (ydelser i
direkte tilknytning til bisættelser er momsfritaget). Ved fakturering tillægges nettobeløbet lønsumsafgiften. Indtil videre skal dette ske manuelt ved, at lønsumsafgiften indtastes som en særskilt linje på
fakturaen. På sigt vil økonomisystemet (ØS Indsigt) kunne gøre dette automatisk.
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Noter:
i Praksis på alle regionens børneafdelinger er, at medindlagte forældre får mad vederlagsfrit (forplejning indgår som en
del af den vederlagsfrie sygehusbehandling i henhold til sundhedsloven, hvorfor der ikke kan ske egenbetaling), mens
ledsagere (typisk 2. forælder) selv betaler for egen kost. I de tilfælde, hvor ledsagere får mad uden at betale, sker det
efter en konkret faglig vurdering eller pr. konduite i særlige situationer.

ii

F.eks. til brug for visumansøgning eller helbredserklæring for f.eks. dykkere.

iii

Mantoux-testen benyttes til at undersøge, om man er smittet med tuberkulose. Det kunne f.eks. i nogle tilfælde

være aktuelt for personer, der skal på udveksling eller som skal arbejde i sundhedsvæsenet i udlandet.
iv

Quantiferon er en blodtest til påvisning af tuberkulosespecifikt antigen. Det kunne f.eks. i nogle tilfælde være

aktuelt for personer, der skal på udveksling eller som skal arbejde i sundhedsvæsenet i udlandet.
v

BCG-vaccine er bl.a. til personer, som i længere tid skal opholde sig i områder af verden, hvor tuberkulose er
almindeligt.

vi

Provokationstest til bl.a. dykkere, hvor man indånder stoffet metakolin for at måle følsomheden i luftvejene, hvilket
kan have betydning for lungefunktionen, jf. helbredserklæring ifm. attest/certifikat o. lign.

Ydelsen "kisteilægning" består som udgangspunkt i fremfinding af afdøde i kølerum, klargøring (evt. afvaskning) af
afdøde, iklædning i eget tøj, ilægning i kiste, lukning af kiste, administrativt arbejde samt klargøring til udlevering til
bedemand. Opfattes som en momsfri ydelse i direkte tilknytning til bisættelse.

vii

viii Omfatter forberedelse, balsamering, afvaskning efter balsamering og overflytning til kølerum/vaskerum.
Balsamering anvendes typisk i forbindelse med personer, der dør i Danmark, og som skal begraves i deres hjemland.
Foregår kun på Aarhus Universitetshospital. Opfattes som en momsfri ydelse i direkte tilknytning til bisættelse.
ix Omfatter ilægning, lodning af zinkkiste og derefter lukning af den trækiste, som afdøde i zinkkisten lægges ned i.
Anvendes f.eks. forud for transport af afdøde med fly til vedkommendes hjemland, hvor afdøde skal begraves.
Opfattes som en momsfri ydelse i direkte tilknytning til bisættelse.

____
Sundhedsplanlægning, 21.02.2020 (HBN)
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