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Ved en godkendelse af indstillingen om den fremtidige organisering af 
den siddende patientbefordring fra 2008 vil staben arbejde videre 
med følgende konkrete tilretninger:  
 

1. Koordinerings- og disponeringsopgaverne for det tidligere 
Ringkjøbing Amt samt de dele af de tidligere Viborg og Vejle 
Amter, der indgår i Region Midtjylland, overgår til Midttrafik 
fra 1. januar 2008. 

Dato: 25. april 2007

Sagsbehandler Morten Helleberg

Christiansen
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2. Midttrafik indarbejder udbuddet af siddende patientbefordring i 

det tidligere Ringkjøbing Amt samt de dele af de tidligere 
Viborg og Vejle Amter, der indgår i Region Midtjylland, i 
trafikselskabets generelle udbudsforretning for 2008. 

 
3. Visitationen af siddende befordring til andre regioner og 

udlandet samles i hele Region Midtjylland fra 1. januar 2008 i 
kørselskontoret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 
Placeringen her er hensigtsmæssig, fordi Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby også inden for 
de fleste behandlingsforløb tilbyder den mest specialiserede 
behandling i Region Midtjylland før en evt. behandling i andre 
regioner eller udlandet bliver nødvendig.  
 
Opgaven med at yde patientbefordring samtænkes derfor 
allerede nu med visiteringen af patienter til andre regioner 
eller udlandet. Det foregår konkret således: Når en patient 
henvises til et universitetshospital i en anden region end 
Region Midtjylland, modtager Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, et brev fra det pågældende 
universitetshospital. I brevet beskrives årsagen til 
henvisningen til behandling uden for Region Midtjylland. 
Befordringskontoret på Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus, forelægger dernæst brevet for den relevante 
afdeling på ÅUH Århus Sygehus eller ÅUH Skejby. Hvis 
afdelingen finder, at den pågældende patient godt kan 
behandles på afdelingen, meddeler befordringskontoret dette 
til patienten. Patienten kan da vælge at lade sig behandle i 
Region Midtjylland, der dermed også kan yde 
patientbefordring, hvis patienten i øvrigt opfylder kriterierne 
herfor.  
 



Hvis afdelingen meddeler befordringskontoret, at patienten 
ikke kan modtage den pågældende behandling på ÅUH Århus 
Sygehus eller ÅUH Skejby – hvilket typisk også betyder, at 
Region Midtjylland som sådan ikke tilbyder behandlingen eller 
har kapacitetsmangel – er det nødvendigt at henvise patienten 
til behandling i en anden region eller i udlandet. I et sådant 
tilfælde yder Region Midtjylland befordring eller refusion af 
befordringsudgifter.  
 
Visitering af befordring til patienter til andre regioner eller 
udlandet er med andre ord direkte sammenhængende med 
selve visiteringen til behandling i andre regioner eller 
udlandet. 
 
Visitering til befordring til udlandet følger i øvrigt i nogle 
tilfælde særlige regler1. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
samle erfaringen vedrørende visitering til behandling i 
udlandet ét sted i regionen.  
 
Af disse årsager er det mest hensigtsmæssigt at placere 
visiteringen af befordring til patienter til andre regioner og 
udlandet i befordringskontoret på Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus. 

 
4. Nogle patienter til andre regioner eller udlandet er berettigede 

til refusion af befordringsudgifterne. Opgaven med at 
godkende og udbetale befordringsgodtgørelse til rejser i andre 
regioner eller udlandet samles derfor fra 1. januar 2008 på 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Begrundelsen for 
denne placering er den samme som placeringen af visiteringen 
af kørsler til andre regioner og udlandet på Århus Sygehus - 
nemlig at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby 
varetager den mest komplekse patientbehandling. 
Godkendelsen af befordring til anden region eller udlandet bør 
derfor følge den lægefaglige godkendelse af, at Region 
Midtjylland ikke selv kan udføre en given behandling. Denne 
godkendelse gives normalt af læger på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby. 
 
Den nærmere procedure herfor er den samme, som er 
beskrevet for siddende befordring jf. punkt 3. Opgaven med at 
visitere til refusion af befordringsudgifter til andre regioner 
eller udland vil i høj grad have samme kendetegn som 
visiteringen til siddende befordring. De samme årsager er 
derfor medvirkende til, at det også for udbetaling af 
befordringsrefusion ved behandling i andre regioner eller i 
udlandet er hensigtsmæssigt at samle opgaven på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus.  
 

                                          
1 Jf. f.eks. § 55 i Bekendtgørelse nr. 109 af 21. februar 2006 om ret 
til sygehusbehandling og befordring m.v.  
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Det er principielt muligt at placere selve udbetalingen af 
refusionen til en anden matrikel end der, hvor der visiteres. 
Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, fordi udbetalingen 
funktionelt er tæt forbundet med visiteringen.  
 
Det vil samtidig give en dårligere service over for patienterne, 
fordi de vil skulle forklare deres sag to steder frem for blot ét 
sted.   

 
Af disse årsager er det mest hensigtsmæssigt at placere 
håndteringen af befordringsgodtgørelser til patienter til andre 
regioner og udlandet i administrationen på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus. 

 
5. Visitationen af patienter til patientkørsel internt i Region 

Midtjylland samles fra 1. januar 2008 i 
patientbefordringskontoret i Holstebro. Kontoret vil kun 
visitere patienter, når patienterne skal befordres til hospitalet. 
Ved hjemkørsel fra hospitalet er patienterne visiteret, hvorfor 
hospitalspersonalet kan bestille hjemtransport til de patienter, 
der har fået godkendt befordring af befordringskontoret i 
Holstebro (såfremt patienten i øvrigt opfylder reglerne for at 
modtage fribefordring).  

 
6. I organisationsplanen for Region Midtjylland er der oprettet et 

kørselskontor i Horsens. De 3 medarbejdere, der er ansat til 
placering i dette kontor, er p.t. placeret hos Midttrafik i Holme. 
Ud fra en driftsmæssig betragtning er det mest 
hensigtsmæssigt, at visiteringsopgaven samles ét sted, gerne 
hos visitationskontoret i Holstebro. Det foreslås derfor, at en 
samarbejdsaftale med Midttrafik kobles sammen med en 
overdragelse af de 3 medarbejderes ansættelse til ansættelse 
hos Midttrafik (de pågældende medarbejdere er alle 
interesserede i en fortsat placering i Holme). 

 
7. Vogndisponerings- og udbudsforretningen i det tidligere Århus 

Amt overgår snarest muligt til Midttrafik. 
 

8. Patientbefordringskontoret (PBK) i Århus varetager visitering, 
koordinering og disponering i de kommuner, der var omfattet 
af det tidligere Århus Amt. I henhold til den gældende 
overenskomst med PBK kan overenskomsten forlænges uden 
udbud til at gælde hele 2008. Overdragelse af kørselsopgaven 
er en kompleks proces, der forudsætter oplæring af mange 
forskellige parter. Midttrafik anbefaler derfor, at 
kørselsopgaven for det tidligere Århus Amt ikke pr. 1. januar 
2008 overgår til Midttrafik, men i 2008 fortsætter i regi af 
PBK.  

 
9. Liftkørsler i det tidligere Viborg Amt indgår i standardaftalen 

med Falck A/S. Disse liftkørsler håndteres snarest muligt på 
lige vilkår som liftkørsler i andre dele af regionen, dvs. 
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vognstyring og udbud af denne kørsel varetages frem over af 
Midttrafik.  

 
10. Region Midtjylland er medlem af det landsdækkende 

trafiksamarbejde ”Behovsstyret Kollektiv Trafik” (BekTra). De 
øvrige medlemmer af BekTra er trafikselskaber. Selv om 
Midttrafik langsigtet påregnes at varetage vogndisponering 
inden for siddende patientbefordring på vegne af Region 
Midtjylland, indstilles det, at Region Midtjylland fortsætter sit 
særskilte medlemskab af Bektra. De primære årsager til dette 
er, at det store volumen af kørsler - og dermed vigtigheden af 
kørselsopgaven - berettiger en særlig indsigt i, hvordan 
vogndisponeringen foretages af Midttrafik. Region Midtjylland 
forventes endvidere – i forbindelse med udbuddet af 
ambulancekørsel – at skulle disponere over liggende, ikke-
akutte patienttransporter. Der er ikke oplagte 
samkørselsmuligheder med Midttrafik her, hvorfor Region 
Midtjylland til denne tid måske skal disponere over disse 
transporter i egen organisation. Der er ikke særlige 
omkostninger ved at opretholde det særskilte medlemskab af 
BekTra.   
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