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se med intensiv behandling fra private til offentlige hospitaler

Baggrund
I følge sundhedsloven er de offentlige hospitaler forpligtet til at modtage patienter med behov for intensiv behandling. Intentionen med
disse retningslinjer er at sikre et velfungerende samarbejde mellem
privathospitaler og intensivafsnit på de offentlige hospitaler.
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I forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og varetagelsen af funktioner i et formaliseret samarbejde med
privathospitaler har regionsrådet i 2009 vedtaget, at der skal indgås
en generel aftale med privathospitaler vedr. brug af intensivkapacitet. Aftalen er udarbejdet og forankret i det regionale
samarbejdsudvalg mellem Region Midtjylland og privathospitalerne i
regionen.
Det er aftalt mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler (BPK), at komplikationer opstået på et privathospital
eller en privatklinik også håndteres det pågældende sted i det omfang, at det indgår i aftalerne om udvidet frit sygehusvalg. Disse
retningslinjer retter sig således kun mod håndtering af pludseligt opståede komplikationer, som kræver indlæggelse på et offentligt
hospital.
De overordnede rammer for retningslinjerne er følgende:
•
•

Alle større privathospitaler i Region Midtjylland og større privathospitaler i naboregionerne, som regionen henviser patienter til
Alle patienter, uanset om de er henvist via udvidet frit sygehusvalg eller via en udbudsaftale med Region Midtjylland.

Hertil kommer en række specifikke forhold:
• Aktivitet og kapacitet:
Privathospitalerne opfordres til at varsle relevante offentlige hospitaler hvis de foretager generelle ændringer i deres aktivitet, som kan
have betydning for behovet for intensiv behandling. Det kan f.eks.
være i forbindelse med operationer med risiko for efterfølgende kom-
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plikationer, som kræver intensiv behandling på et offentligt hospital. Det kan i
disse tilfælde være hensigtsmæssigt, hvis de offentlige hospitaler på forhånd er
bekendt med den øgede aktivitet.
• Overførsel til intensivt afsnit:
I de tilfælde, hvor der bliver nødvendigt at foretage en interhospital transport
med henblik på intensiv behandling, er privathospitalet forpligtet til at overføre
patienten til det nærmeste intensivafsnit, med mindre patientens diagnose eller
tilstand skal varetages på særlige intensiv afsnit.
Ved overflytning af patienter mellem hospitaler er det altid det afsendende hospital, der har ansvaret for patienten under overflytningen. Interhospital
transport aftales således mellem det afsendende hospital og AMK-vagtcentralen.
Det modtagende hospital inddrages kun, hvis AMK vurderer det nødvendigt.
• Akut interhospital transport:
Alle privathospitaler med aftale med Danske Regioner om udvidet frit valg skal
have instrukser om håndtering af akutte komplikationer og om akut overflytning
af patienter til offentligt hospital.
Ved akutte tilfælde vil regionen skulle agere, som ved alle andre akutte tilfælde
– dvs. regionen sørger for (og betaler) befordringen til det offentlige hospital.
Privathospitalet rekvirerer transporten ved at ringe 112.
Ved ikke-akutte tilfælde afhænger befordringsforpligtelsen af hvorvidt privathospitalet anvendes som led i patientens frie valg. Her er udgangspunktet, at
patienten ikke kan befordres hvis der er tale om frit valg, udvidet frit valg, forsikringspatienter eller selvbetalere.
Det gælder i øvrigt, at der efter befordringsbekendtgørelsen § 28, stk. 1 kan
ydes befordring eller befordringsgodtgørelse fra patientens bopæl, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Regionen er således ikke forpligtet til at yde befordring
eller befordringsgodtgørelse til ikke-akutte patienter fra et midlertidigt opholdssted, for eksempel et privathospital.
Dog skal regionen yde befordring hvis den videre behandling er en del af planlagt offentligt betalt behandling, og hvis der er tale om overflytning mellem
hospitaler.
Reglerne om befordringsgodtgørelse for ikke-akutte patienter er uddybet på regionens hjemmeside:
http://www.rm.dk/sundhed/vejledning+til+patienter/befordring
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