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Maksimale ventetider 
på behandling for kræft og 

visse hjertesygdomme på sygehus 
 
Denne pjece oplyser om dine muligheder for at blive behandlet for kræft og visse 

hjertesygdomme inden for maksimale ventetider. 
 

De nærmere regler er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet i bekendtgørelse 

om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved 

iskæmiske hjertesygdomme og bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 

 

Du har frit sygehusvalg til offentlige sygehuse. Du har ret til at blive udredt inden 

for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis din region eller de sygehuse din 

region samarbejder med ikke kan udrede dig inden for 30 dage, har du ret til 

såkaldt udvidet frit sygehusvalg til relevante private og udenlandske sygehuse, der 

har en aftale med regionen herom. Skal du vente mere end 30 dage på en 

sygehusbehandling, når du er udredt, kan du ligeledes gøre brug af udvidet frit 

sygehusvalg. I nogle tilfælde kan du komme hurtigere til undersøgelse og 

behandling for din kræft- eller hjertesygdom, hvis du benytter det udvidede frie 

sygehusvalg. Du kan læse mere i pjecen ”Når du er henvist til sygehus”, som også 

kan ses på bl.a. www.sundhed.dk. 

 

Sygdomme 
De maksimale ventetider gælder for patienter med: 
 

• Kræft 

• Bortset fra kræftsygdomme, som kræver 

knoglemarvstransplantation og hudkræft. 

Dog gælder ventetiderne for modermærkekræft. 
 

• Iskæmisk hjertesygdom, hvor der er 

• Påvist venstre hovedstammesygdom (hjertesygdom forårsaget af 

åreforkalkning i en bestemt kranspulsåre i hjertet), 

• Dokumenteret ustabil angina pectoris (svær form for hjertekram- 

per på grund af forkalkning i hjertets kranspulsårer), eller 

• Angina pectoris-smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt 

(hjertekramper umiddelbart efter blodprop i hjertet). 
 

Dog gælder de maksimale ventetider kun hjertesygdomme, hvor 

blodgennemstrømning i et eller flere blodkar kan genskabes ved et indgreb 

(revaskulariserende behandling). 
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Bemærk, at de maksimale ventetider er generelle for disse kræft- og 

hjertesygdomme. Vurderer den behandlende læge, at din sygdom kræver hurtigere 

behandling, skal lægen tage initiativ til, at du får dette tilbudt. 
 
 

Maksimale ventetider 
ved kræftbehandling 

 
Den maksimale ventetid til: 

 

1. Udredning (første undersøgelsesdag) er 14 kalenderdage fra den 

dag, sygehuset har modtaget lægens henvisning til forundersøgelse. 

 

2. Operation er 14 kalenderdage fra den dag, du har samtykket til 

operationen – efter information fra sygehuset om din sygdom og 

behandlingsmuligheder. Den maksimale ventetid er i øvrigt højst 28 

kalenderdage fra den dag, hvor sygehuset har modtaget henvisning 

til behandling. 

 
3. Medicinsk behandling (som første behandling) er 14 kalenderdage 

fra den dag, du har samtykket til medicinsk behandling – efter 

information fra sygehuset om din sygdom og behandlings- 

muligheder. Den maksimale ventetid er i øvrigt højst 28 

kalenderdage fra den dag, sygehuset  har modtaget henvisning til 

behandling. 

 
4. Strålebehandling (som første behandling) er 14 kalenderdage fra 

den dag, du har samtykket til strålebehandling – efter information 

fra sygehuset om din sygdom og behandlingsmuligheder. Den 

maksimale ventetid er i øvrigt højst 28 kalenderdage fra den dag, 

sygehuset har modtaget henvisning til strålebehandling. 

 

5. Strålebehandling eller medicinsk behandling (som 

efterbehandling) er 14 kalenderdage fra den dag, du har samtykket 

til den konkrete efterbehandling – efter information fra sygehuset 

om din sygdom og behandlingsmuligheder. Den maksimale ventetid 

er i øvrigt højst 28 kalenderdage fra den dag, sygehuset har modtaget 

henvisning til medicinsk eller strålebehandling (som 

efterbehandling). 

 
 



 

 

Maksimale ventetider 
ved iskæmisk hjertesygdom 
 

Den maksimale ventetid til: 

 
1. Indgreb (revaskularisering) på grund af påvist hovedstammesygdom er 

10 kalenderdage fra den dag, hvor du – på baggrund af information 

fra det behandlende sygehus om din sygdom og 

behandlingsmuligheder – har givet samtykke til den konkrete 

behandling. Den maksimale ventetid er 14 kalenderdage fra den dag, 

sygehuset har modtaget henvisningen. 

 
2. Indgreb (revaskularisering) for svære hjertekramper på grund af 

forkalkning i hjertets kranspulsårer er 14 kalenderdage fra den dag, 

hvor du – på baggrund af information fra det behandlende sygehus om 

din sygdom og behandlingsmuligheder – har givet samtykke til den 

konkrete behandling. Den maksimale ventetid er 21 kalenderdage fra 

den dag, hvor sygehuset har modtaget henvisningen. 

 
3. Indgreb (revaskularisering) for hjertekramper, der er opstået 

indenfor 30 dage efter en blodprop i hjertet, er 21 kalenderdage fra 

den dag, hvor du – på baggrund af information fra det behandlende 

sygehus om din sygdom og behandlingsmuligheder – har givet 

samtykke til den konkrete behandling. Den maksimale ventetid er i 

øvrigt højst 35 kalenderdage fra den dag, sygehuset har modtaget 

henvisningen. 

 

Her gælder ikke 
maksimale ventetider 

 
Reglerne om maksimale ventetider omfatter ikke alternativ behandling 

eller behandling, der har forskningsmæssig eller eksperimentel karakter. 

 

Siger du af private årsager nej til en tilbudt behandlingsdato inden for den 

maksimale ventetid, har sygehuset ikke pligt til at give dig et nyt 

behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid. Sygehuset skal dog 

tilbyde behandling hurtigst muligt. 
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Henvisning til 
andet sygehus 

 
Din hjemregion er ansvarlig for, at du – så vidt det overhovedet er muligt – får 

et tilbud om udredning/behandling inden for de maksimale ventetider. 

 

I nogle tilfælde kan det sygehus, du er henvist til, ikke tilbyde dig 

udredning/behandling inden for de maksimale ventetider – fx hvis sygehus-

afdelingen har kapacitetsmæssige vanskeligheder. Sygehuset skal så tilbyde 

dig henvisning til et andet offentligt eller privat sygehus i Danmark eller i 

udlandet inden for de maksimale ventetider. 

 

Hvis sygehuset ikke kan finde et offentligt eller privat sygehus i Danmark 

eller i udlandet, skal sygehuset – hvis du ønsker det – kontakte 

Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal da forsøge at finde et 

behandlingstilbud i Danmark eller i udlandet inden for de maksimale 

ventetider. 

 

Hvis det heller ikke er muligt for Sundhedsstyrelsen – og du selv kan finde et 

behandlingstilbud på et sygehus i Danmark eller i udlandet – kan du blive 

henvist til dette sygehus, hvis det kan varetage din behandling på forsvarlig 

vis. Sundhedsstyrelsen skal dog først godkende henvisningen. 

 

Din hjemregion tilrettelægger sygehusbehandlingen i udlandet. Regionen 

kontakter det udenlandske sygehus, videregiver relevante journaloplysninger 

og sørger for din transport, dit ophold og eventuel tolkning m.v. 

 

Din hjemregion betaler udgifterne til behandling, befordring og nødvendigt 

ophold uden for regionen eller i udlandet ved henvisning efter disse regler. 

 

Hvis Sundhedsstyrelsen har godkendt din henvisning til et privat sygehus, 

kan du dog maksimalt få dækket behandlingsudgifter svarende til, hvad en 

tilsvarende behandling koster på et offentligt dansk sygehus. 

 

Der gælder desuden flere EU-regelsæt, som også giver mulighed for 

behandling i andre EU/EØS-lande. Du kan læse nærmere herom på Styrelsen 

for Patientsikkerheds hjemmeside:www.stps.dk. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Information, råd 
og vejledning 

 

 
Du kan hos din læge få råd og vejledning om valg af sygehus samt 

information om ventetider. 

 

Når et sygehus modtager en henvisning fra din læge, sender sygehuset 

inden for 11 kalenderdage et indkaldelsesbrev til dig. Brevet oplyser om 

tid og sted for undersøgelse eller behandling m.v. 

 

Brevet oplyser også, om regionen kan tilbyde dig diagnostisk 

undersøgelse, udredning eller behandling inden for de maksimale 

ventetider, der er omtalt ovenfor. 

 

Indkaldelsesbrevet oplyser herudover om dine muligheder for at benytte 

det frie og udvidede frie sygehusvalg samt om ventetider på sygehusene i 

din hjemregion og sygehuse i andre regioner. 

 

Du kan ved henvendelse til sygehuset få oplyst antallet af behandlinger, 

der foretages på de forskellige sygehuse. Det står i indkaldelsesbrevet, 

hvor du skal henvende dig for at få oplysning herom. 

 

På patientkontorerne – se bagsiden af denne pjece – kan du få yderligere 

in- formation om maksimale ventetider, retten til hurtig udredning, det frie 

og udvidede frie sygehusvalg og ventetider på forskellige sygehuse. 



 

 

 
 

 

 
Du kan også få information og hjælp vedrørende: 

 

 
• Hvilke offentlige sygehuse, du frit kan vælge 

• Hvilke privathospitaler og klinikker her i landet og  hospitaler 

i udlandet samt hvilke behandlinger, du kan vælge efter den 

udvidede fritvalgsordning 

• Ventetider for en lang række diagnoser fordelt på for- 

undersøgelse, behandling og efterbehandling på offentlige 

sygehuse og privathospitaler m.v. 

• Behandlingskvalitet, dvs. hvor mange nærmere bestemte 

operationer m.v., de offentlige sygehuse hver især foretager 

• Mulighed for rådgivning fra Sundhedsstyrelsens panel vedr. eksperimentel 

behandling 

• Transportrettigheder 

• Patientrettigheder i øvrigt, herunder behandling i udlandet 

• Klagemuligheder 

• Erstatningsmuligheder. 
 

 
Ovennævnte informationer kan også ses på bl.a. www.sundhed.dk, 

www.sygehusvalg.dk og www.sundhedsstyrelsen.dk. 
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Patientkontorerne: 
 

Her kan du få mere at vide om reglerne om maksimale ventetider: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sum.dk 
 
 

 
April 2008 – 

opdateret november 

2016 

 

Region Hovedstaden:  www.regionh.dk/patientvejleder 

 Enhed for patientvejledning 38 64 99 44  

 Amager Hospital 38 66 66 31  

 Bispebjerg Hospital 38 66 66 32  

 Bornholms Hospital 38 66 66 33  

 Frederiksberg Hospital 38 66 66 34  

 Gentofte Hospital 38 66 66 36  

 Glostrup Hospital 38 66 66 37  

 Herlev Hospital 38 66 66 40  

 Hvidovre Hospital 38 66 66 42  

 Nordsjællands Hospital - Frederikssund 38 66 66 35  

 Nordsjællands Hospital - Hillerød 38 66 66 41  

 Rigshospitalet 38 66 66 44  

 
Region Sjælland 

 
70 15 50 01 

 
www.regionsjaelland.dk/patientvejledning 
 
  

Region Nordjylland 
 

97 64 80 10 

 

www.patientrettigheder.rn.dk 

 

 

 

 

 

Region Midtjylland 
 

78 41 04 44 
 

www.patientkontoret.rm.dk 

 

Region Syddanmark 
 

76 63 14 90 ww.rsyd.dk/wm406195 

http://www.sum.dk/
http://www.regionsjaelland.dk/patientvejledning

