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1. Introduktion 

I løbet af de seneste årtier er frit valg blevet udvidet til langt hovedparten af velfærdsområderne, herunder også sundhedsområdet. 
Indførslen af det frie sygehusvalg fra 1993 samt det udvidede frie sygehusvalg fra 2002 er vigtige milepæle i den sammenhæng. I 
takt med, at kommunerne er begyndt at spille en større og større rolle i sundhedsvæsenet gennem de senere år, er der også taget 
skridt til at styrke det frie valg til kommunale sundhedsydelser. 

Som et led i Sammenhængsreformen er der gennemført et servicetjek af frit valg på velfærdsområderne. Denne rapport udgør 
servicetjekket på sundhedsområdet.  
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2. Kortlægning af eksisterende 
fritvalgsordninger 

I følgende kapitel beskrives de eksisterende fritvalgsordninger, hvor formål, anvendelse, udfordringer og evt. barrierer for 
anvendelse af ordningen gennemgås.  

Oversigt over gældende ordninger 
I tabel 1 ses et kort oprids af indholdet af alle fritvalgsordningerne.   

 

Tabel 1: Oversigtstabel over gældende fritvalgsordninger på sundhedsområdet 

Ordning Beskrivelse af ordning 

Sygehusområdet 

Frit sygehusvalg Frit valg mellem offentlige eller udvalgte private sygehuse til vederlagsfri diagnostisk 
undersøgelse, udredning eller behandling både inden for somatik og psykiatri. Dog kan 
sygehusafdelinger med lands- og landsdelsfunktioner afvise at modtage frivalgspatienter af 
særlige årsager.  

Udvidet frit sygehusvalg Frit valg mellem offentlige sygehuse og private leverandører som regionsrådene har indgået 
aftale med til vederlagsfri udredning og behandling. Gælder såfremt patienten ikke kan tilbydes 
udredning ved regionens egne sygehuse eller samarbejdssygehuse inden for 1 måned grundet 
manglende kapacitet, eller såfremt der ikke kan tilbydes behandling ved regionens egne sygehuse 
eller samarbejdssygehuse inden for 1 måned. 

Frit valg på høreapparatområdet Frit valg mellem offentlig vederlagsfri behandling og privat behandling med offentligt tilskud 
ifbm. med høretab. Børn og unge samt borgere med kompliceret høretab har dog ikke ret til at 
modtage privat behandling, men henvises til behandling på de offentlige sygehuses audiologiske 
klinikker.  

Praksisområdet 

Valg af alment praktiserende 
læge 

Frit valg af alment praktiserende læge til vederlagsfri behandling inden for visse geografiske 
grænser.  

Valg af praktiserende speciallæge Frit valg af praktiserende speciallæge til undersøgelse eller behandling i speciallægepraksis efter 
henvisning fra alment praktiserende læge.  

Det kommunale sundhedsområde 

Frit valg i den kommunale børne-
og ungetandpleje 

Frit valg af tandplejetilbud gennem vederlagsfri behandling i kommunens tandpleje tilbud, privat 
tandlægepraksis eller på en anden kommunes tandklinik. For børn under 16 er ordningen 
tilskudsbaseret ved valg af privat tandlægepraksis. 

Hjemmesygepleje Borgerne har ikke et de facto frit valg på hjemmesygepleje. Kommunerne har mulighed for at 
indgå aftale med private om udførsel af hjemmesygepleje.  Nogle kommuner har ved inddragelse 
af private leverandører frit valg på hjemmesygepleje. 

Frit valg af genoptræningstilbud 
efter udskrivning fra sygehus 

Frit valg af vederlagsfri genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus på kommunens egne 
institutioner, institutioner i andre kommuner eller private udbydere, som bopælskommunen har 
aftale med. Med aftale om finansloven for 2018 styrkes det frie valg til genoptræning efter 
sygehusindlæggelse. Herved får borgere ret til at vælge et tilbud i privat regi, hvis kommunen ikke 
kan tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage. 
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Frit valg i forbindelse med 
vederlagsfri lægelig 
stofmisbrugsbehandling 
(substitutionsbehandling) 

Frit valg af anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret 
(medmindre der er tale om lægelig behandling med heroin).   

Frit valg i forbindelse med 
alkoholbehandling 

Frit valg af vederlagsfri alkoholbehandling mellem de af Socialtilsynet godkendte 
behandlingssteder.  

Tilskud til ydelser i praksissektoren 

Frit valg af psykolog Frit valg af tilskudsberettiget psykologbehandling mellem alle psykologer med ydernummer efter 
henvisning fra alment praktiserende læge.  

Frit valg af kiropraktor Frit valg af tilskudsberettiget kiropraktorbehandling mellem alle overenskomstdækkede 
kiropraktorer efter henvisning fra alment praktiserende læge.  

Frit valg af fodterapeut Frit valg af tilskudsberettiget fodterapi mellem alle overenskomstdækkede fodterapeuter efter 
henvisning fra alment praktiserende læge.  

Frit valg af fysioterapeut Frit valg af tilskudsberettiget fysioterapi mellem alle overenskomstdækkede fysioterapeuter efter 
henvisning fra alment praktiserende læge.  

Frit valg af tandplejer 
(Voksentandpleje) 

Frit valg af tilskudsberettiget tandpleje mellem alle overenskomstdækkede tandplejere.  

Frit valg af tandlæge 
(Voksentandlæge) 

Frit valg mellem alle praktiserende tandlæger, som har tilsluttet sig ordningen i medfør af 
sundhedsloven. 
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Sygehusområdet 
Sygehusområdet er kendetegnet ved en høj grad af frit valg til udredning og behandling, som løbende er blevet tilpasset og udvidet 
siden indførelsen af det frie sygehusvalg i 1993. Frit sygehusvalg betyder, at du som patient kan vælge mellem offentlige sygehuse 
og afdelinger i hele landet, når du skal undersøges og behandles.  

Siden 2002 har der været udvidet frit sygehusvalg. Med udvidet frit sygehusvalg har du ret til at vælge behandling på et 
privathospital, hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive 
henvist til behandling på relevant privat sygehus eller klinik, som Danske Regioner har indgået aftale med. Det udvidede frie 
sygehusvalg omfatter også diagnostiske undersøgelser til brug for alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger, eller 
hvis datoen for en planlagt operation udsættes. 

På sygehusområdet har du også ret til hurtig udredning. Udredningsretten betyder, at alle patienter, som er henvist til en 
sygehusafdeling, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis regionen af 
kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede patienten inden for 30 dagen, træder det udvidede frie sygehusvalg i kraft. Dvs. at man 
kan vælge at blive udredt på et privat sygehus eller klinik, som Danske Regioner har indgået aftale med. 

Det er vigtigt, at patienterne oplyses klart og tydeligt om deres rettigheder og understøttes i at udøve deres frie valg. Regionerne er 
derfor underlagt en informationspligt, hvor de igennem letforståelig og handlingsrelevant information om undersøgelses- og 
behandlingstidspunkt, udredningsmuligheder samt muligheder for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg, skal 
understøtte patienternes frie valg. I tillæg kan du som borger på 'Mit sygehusvalg'1 se relevante oplysninger om bl.a. ventetid, 
patienttilfredshed og antallet af behandlinger udført af den enkelte afdeling. Det betyder, at oplysningerne kan tilgås fra ét sted, og 
at det er lettere at sammenligne sygehusene med hinanden.  

2.1. Frit sygehusvalg  

Navn på ordning  Frit sygehusvalg 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Formålet med ordningen er at give borgerne mere medbestemmelse ved valg af behandlingssted samt skabe bedre grundlag for 
udjævning af ventetider. 

Det frie sygehusvalg betyder således, at patienter (både somatiske og psykiatriske), der er henvist til diagnostisk undersøgelse, 
udredning eller behandling på sygehus, frit kan vælge behandlingssted i det offentlige sygehusvæsen, uden at dette skal 
godkendes af bopælsregionen. Patienter har også frit valg til behandling på en række private specialsygehuse specificeret i 
sundhedslovens §79 stk. 2. 

En sygehusafdeling med lands- eller landsdelsfunktion kan dog afvise at modtage frivalgspatienter, der ikke er lands- eller 
landsdelspatienter på specialfunktionsniveau, hvis væsentlige hensyn til lands- eller landsdelspatienter på 
specialfunktionsniveau eller til patienter fra egen region ellers vil blive tilsidesat. Yderligere gælder også undtagelser fra 
fritvalgsordningen fx ved patienter, der indlægges akut uden forudgående henvisning. 

Regionen skal, inden for 8 dage efter modtagelse af en henvisning, informere patienterne om deres rettigheder i forbindelse 
med udredning og behandling og adgangen til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. For at sikre ensartethed og hensyn til 
indhold og udformning, fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet retningslinjer herfor. På sundhedsportalen www.sundhed.dk 
findes oplysninger til borgerne om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning.  Ligeledes findes der 
information til borgerne på portalen www.borger.dk.  

2. Hjemmelsgrundlag  
Hjemmelsgrundlaget er sundhedslovens § 86, bekendtgørelse nr. 293 af 27/03/2017 og vejledning nr. 9988 af 22/09/2016 

3. Ændringer 
Med virkning fra 1. januar 1993 indførtes frit sygehusvalg, som gav borgeren ret til at vælge, hvilket offentligt sygehus 
vedkommende vil behandles på. Adgangen til at vælge omfattede ikke sygehusafdelinger med lands- og landsdelsfunktioner, 
medmindre det efter en lægelig vurdering var nødvendigt at den pågældende blev behandlet på en sådan afdeling. Adgangen 

                                                                        

1 www.mitsygehusvalg.dk 

http://www.mitsygehusvalg.dk/
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for psykiatriske patienter til at vælge sygehus, kunne desuden begrænses, hvis hensynet til den pågældende taler herfor.  
Derudover kom der frit valg til behandling på nærmere anførte private specialsygehuse inden for en nærmere fastsat økonomisk 
ramme. 
 
Fra 1. juli 2000 bliver Sankt Lukas Hospice, Diakonnissestiftelsens Hospice og Sct. Maria Hospice omfattet af frit sygehusvalg. Det 
blev i finanslovsaftalen for 2000 aftalt at forbedre plejen og øge valgfriheden for uhelbredeligt syge ved at give dem frit valg til 
de eksisterende selvejende hospicer efter sundhedslovens regler. 

Fra 1. januar 2005 bliver rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS og RCT-Jylland omfattet af frit sygehusvalg. 
Det indgik i økonomiaftalen for 2002, at de eksisterende rehabiliteringscentre for traumatiserede flygtninge skulle lægges ind 
under sygehusloven. Det drejede sig på daværende tidspunkt om CEPAR (gik konkurs inden lovændringen), OASIS og RCT-
Jylland. 

Fra 1. januar 2006 bliver Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge RCT-København omfattet af frit sygehusvalg. 
Centret fik indtil da tilskud til drift fra Udenrigsministeriet. 

Fra 1. september 2014 er der ligestilling af regler om frit valg for somatiske og psykiatriske patienter med ophævelse af reglen 
om, at adgangen for psykiatriske patienter til at vælge sygehus, kan begrænses, hvis hensynet til den pågældende taler herfor.  

4. Evalueringer  
2007: Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter2 

2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling3 

Anvendelse af ordning i dag  

En kortlægning af patientvandringer fra 2016 viste, jf. tabel 2, at omkring 170.000 patienter blev behandlet på offentlige 
sygehuse uden for bopælsregionen. Region Sjælland afgav det største antal patienter, efterfulgt af Region Midtjylland. Region 
Hovedstaden modtog det største antal patienter udefra efterfulgt af Region Syddanmark og Region Midtjylland. Den største 
vandring fandt sted fra Region Sjælland til Region Hovedstaden efterfulgt af vandringer fra Region Midtjylland til Region 
Syddanmark. 

Tabel 2 

Patientvandringer, 2016 

Behandlerregion 

Bopælsregion Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 

Nordjylland  x   18.134   2.330   2.537   337   23.338  

Midtjylland  5.743   x   27.900   5.353   784   39.780  

Syddanmark  1.046   15.147   x   7.610   1.367   25.170  

Hovedstaden  1.152   3.068   5.103   x   13.649   22.972  

Sjælland  415   1.521   5.820   55.804   x   63.560  

I alt  8.356   37.870   41.153   71.304   16.137   174.820  

Note: Tallene omfatter somatisk aktivitet udelukkende på offentlige sygehuse. 
Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) 2016 opgjort 10. marts 2017 med undtagelse af enheder i Region Hovedstaden berørt af 
implementering af Sundhedsplatformen i 2016, hvor data er opdateret 10. juni 2017,  Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Tabellen indeholder alle typer patientvandringer inklusiv patienter, som er henvist til behandling på højtspecialiserede 
afdelinger eller som følge af bilaterale aftaler.  

Barrierer for anvendelse  

Det er en forudsætning for borgernes anvendelse af fritvalgsmuligheder, at de er tilstrækkeligt oplyste herom. Det er derfor 
vigtigt, at regionerne lever op til deres informationspligt, som bl.a. understøtter patienternes frie valg med letforståelig og 
handlingsrelevant information om undersøgelses- og behandlingstidspunkt, udredningsmuligheder samt muligheder for 
benyttelse af det frie og udvidede frie sygehusvalg.  

  

                                                                        

2 http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2007/Evalaf%20sygehusenes%20info%20til%20henviste%20patienter.ashx 
3 http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/August/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2016/Endelig%20afrapportering%20fra%20arbejdsgruppe%20om%20informationsmateriale.ashx 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2007/Evalaf%20sygehusenes%20info%20til%20henviste%20patienter.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/August/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Endelig%20afrapportering%20fra%20arbejdsgruppe%20om%20informationsmateriale.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/August/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Endelig%20afrapportering%20fra%20arbejdsgruppe%20om%20informationsmateriale.ashx
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2.2. Udvidet frit sygehusvalg  

Navn på ordning  Det udvidede frie sygehusvalg (DUF) 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Med virkning fra 1. juli 2002 indføres det udvidede frie sygehusvalg.  

Det udvidede frie sygehusvalg indebærer aktuelt, at en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at 
blive behandlet på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene (Danske Regioner) har indgået aftale med 
herom (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for én måned kan tilbyde behandling ved egne sygehuse 
eller et samarbejdssygehus.  

Retten til udvidet frit sygehusvalg er siden 2002 flere gange blevet ændret mht., hvor lang ventetid der skal gå før ordningen 
træder i kraft. Derudover er psykiatrien blevet omfattet af reglerne ligesom udredning senest blev omfattet i 2016. 

Med virkning fra 2016 indebærer det udvidede frie sygehusvalg endvidere, at en person kan vælge at blive helt eller delvist 
udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene (Danske Regioner) har indgået aftale med 
(aftalesygehuse). Dette gælder hvis regionsrådet i bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde personen 
endelig udredning ved egne sygehuse eller samarbejdssygehuse inden for 1 måned (30 dage).  

Adgangen til udvidet frit sygehusvalg gælder også for dele af udredningen, hvor ventetiden af kapacitetsmæssige årsager 
forlænges. 

Formålet med det udvidede frie sygehusvalg er dels at give patienterne ret til at vælge et privathospital, dels at nedbringe lange 
ventetider. 

2. Hjemmelsgrundlag  
Hjemmelsgrundlaget er sundhedslovens § 87 bekendtgørelse nr. 293 af 27/03/2017 og vejledning nr. 9988 af 22/09/2016.  

3. Ændringer 

 Fra 1. oktober 2007 ændres fristen fra 2 mdr. til 1 mdr., jf. lov nr. 1556 af 20. december 2006. Baggrunden er, at regeringen 
i regeringsgrundlaget fra februar 2005 har som et af sine nye mål at nedsætte fristen til sygehusbehandling efter den 
udvidede fritvalgsordning fra 2 måneder til 1 måned. 

 Fra 1. august 2008 indføres udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge., jf. lov nr. 539 af 17. 
juni 2008. Baggrunden er, at satspuljepartierne indgik aftale herom. Det udvidede frie sygehusvalg indtræder, hvis 
regionerne ikke kan tilbyde undersøgelse inden for 2 måneder.  

 Fra 1. januar 2009 får børn og unge adgang til udvidet frit sygehusvalg til behandling, hvis undersøgelse viser behov for 
hurtig behandling, jf. lov nr. 539 af 17. juni 2008 

 Fra 1. december 2008 får patienter ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis dato for operation udsættes, jf. lov nr. 538 af 17. 
juni 2008. 

 Fra 7. november 2008 – 30. juni 2009 bliver retten til udvidet frit sygehusvalg for somatiske patienter suspenderet. 
Baggrunden er at følge op på regeringens aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009, hvor der er 
opnået enighed om at afvikle den pukkel af ventelistepatienter, der er opstået som følge af overenskomstkonflikten på 
sygehusområdet fra april til juni 2008 så hurtigt som muligt og på en økonomisk ansvarlig måde. I den forbindelse skal det 
sikres, at de patienter, der er mest syge og har ventet længst, kommer først i behandling.  

 Fra 1. januar 2010 udvides retten til udvidet frit sygehusvalg for psykiatriske patienter efter 2 måneders ventetid til også at 
omfatte voksne, jf. lov nr. 530 af 12. juni 2009. Baggrunden er, at regeringen og satspuljepartierne den 27. oktober 2006 
indgik en psykiatriaftale for 2007-2010. Af aftalen fremgår det, at regeringen og satspuljepartierne ønsker, at psykiatriske 
patienter, i takt med at det bliver muligt, skal have tilsvarende rettigheder som på det somatiske område, hvor patienterne 
har ret til et udvidet frit sygehusvalg. Derudover indgår regeringen og satspuljepartierne den 27. oktober 2008 en aftale om 
satspuljen på sundhedsområdet for 2009-2012. Denne aftale omhandler bl.a. udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien og 
følger hermed op på de målsætninger, partierne bag psykiatriaftalen for 2007-2010 er enige om. 

 Fra. 1. januar 2010, jf. lov nr. 1521 af 27. december 2009 bliver ordningen udvidet til også at omfatte diagnostiske 
undersøgelser, som alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger rekvirerer på offentlige sygehuse til brug for 
deres egen udredning af patienter. 

 Fra 1. januar 2013 Indføres differentieret udvidet frit valg, således at der er adgang til udvidet frit sygehusvalg ved ventetid 
på over 2 måneder og for alvorligt syge ved ventetid på over 1 måned, jf. lov nr. 1401 af 23. december 2012. På baggrund af 
regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« fra 2011 og aftalen om regionernes økonomi for 2013 bliver der 
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indført differentierede ventetider under det udvidede frie sygehusvalg. Ordningen sætter størst fokus på de alvorligt syge, 
og fastholder samtidig fastholde akutbehandlingen af livstruende sygdomme som kræft. 

 Fra 1. oktober 2016 fjernes den differentierede ret til udvidet frit valg, og alle har udvidet frit valg efter 1 måneds ventetid. 
Retten gælder såvel for somatiske som psykiatriske patienter. Derudover indføres ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis 
regionen ikke kan tilbyde udredning indenfor 1 måned af kapacitetsmæssige årsager, ligesom regionernes informationspligt 
i fx indkaldelsesbrevene skærpes 

Retten til hurtig udredning monitoreres løbende med kvartalsvise opgørelser baseret på Landspatientregisteret. Opgørelserne 
offentliggøres kvartalsvist på e-Sundhed4. Monitoreringsmodellen er tilpasset sideløbende med lovændringen fra 1. oktober 
2016 og er derfor ikke direkte sammenlignelig med de forudgående monitoreringsopgørelser fra 2014-2016. 

4. Evalueringer  
2004: Rapport om evaluering af det udvidede frie sygehusvalg5 

2007: Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter6 

2016: Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling7 

2018: Analyse af centrale redskaber i styringen af det regionale sundhedsområde 

Anvendelse af ordning i dag  

Tabel 3 viser antallet af patienter, som har benyttet det udvidede frie sygehusvalg (DUF) til behandling på private sygehuse i 
årene 2009-2016 samt det totale antal patienter, som behandles på private sygehuse betalt af det offentlige i samme periode. 

Tabel 3 
  

Patienter på offentlige somatiske sygehuse og private sygehuse (offentligt betalte) 2009-16   
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Patienter offentlige 
somatiske sygehuse 

2.452.000 2.472.000 2.487.000 2.497.000 2.527.000 2.648.000 2.679.000 2.715.000 
 

Patienter DUF 58.707 98.723 77.893 65.749 59.297 64.565 69.252 74.662  

i pct af alle offentlige 
patienter 

2 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 
 

Patienter private sygehuse 
offentligt betalt (i alt) 

111.434 116.228 102.457 95.878 96.661 111.162 135.748 128.699 
 

i pct af alle offentlige 
patienter 

5 % 5  % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 
 

Kilde: Analyse af centrale redskaber i styringen af det regionale sundhedsområde, 2018, baseret på Sundhedsdatastyrelsen: Nøgletal for det 
regionale sundhedsvæsen 2009-2016 

  
 

Barrierer for anvendelse  

Det er en forudsætning for borgernes anvendelse af fritvalgsmuligheder, at de er tilstrækkeligt oplyste herom. Det er derfor 
vigtigt, at regionerne lever op til deres informationspligt, som bl.a. understøtter patienternes frie valg med letforståelig og 
handlingsrelevant information om undersøgelses- og behandlingstidspunkt, udredningsmuligheder samt om deres muligheder 
for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg.  

 

  

                                                                        

4 www.esundhed.dk 
5 http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Rapport%20om%20evaluering%20af%20det%20udvidede%20frie%20sygehusvalg.aspx 
6 http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2007/Evalaf%20sygehusenes%20info%20til%20henviste%20patienter.ashx 
7 http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/August/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2016/Endelig%20afrapportering%20fra%20arbejdsgruppe%20om%20informationsmateriale.ashx 

http://www.esundhed.dk/
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Rapport%20om%20evaluering%20af%20det%20udvidede%20frie%20sygehusvalg.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2007/Evalaf%20sygehusenes%20info%20til%20henviste%20patienter.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/August/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Endelig%20afrapportering%20fra%20arbejdsgruppe%20om%20informationsmateriale.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2016/August/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Endelig%20afrapportering%20fra%20arbejdsgruppe%20om%20informationsmateriale.ashx
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2.3. Frit valg på høreapparatområdet 

Navn på ordning  Frit valg på høreapparatområdet 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Patienter, der henvises til høreapparatbehandling, kan som udgangspunkt vælge mellem vederlagsfri offentlig behandling og 
privat behandling med offentligt tilskud. Børn og unge under 18 år og personer med kompliceret høretab har alene mulighed for 
at vælge behandling på de offentlige sygehuses audiologiske klinikker.  

Private forhandlere af høreapparater godkendes som fastsat i bekendtgørelse af DELTA Teknisk Audiologisk Laboratorium. 
Ansøgning om tilskud sendes herefter til bopælsregionen, som bevilliger tilskuddet, hvormed behandlingen iværksættes. Som 
udgangspunkt skal der gå fire år, før der kan opnås nyt offentligt tilskud til privat høreapparatbehandling.  

Patienter, der vælger offentlig behandling, indkaldes af regionen. Regionen giver på baggrund af henvisningen og eventuel 
efterfølgende udredning på audiologisk sygehusafdeling patienten tid til behandling af hørenedsættelsen. Den offentlige 
behandling foregår, afhængigt af hørenedsættelsens kompleksitet og sværhedsgrad, herefter på en audiologisk sygehusafdeling 
på relevant specialiseringsniveau eller ved en øre-næse-hals-læge, som regionen har aftale med. 

Patienter med eksempelvis kompliceret hørenedsættelse, eller hvor der er mistanke om sygdom m.v., henvises direkte til en 
offentlig audiologisk sygehusafdeling. Hvis der er usikkerhed om behandlingen, er det ligeledes væsentligt, at patienten udredes 
yderligere af relevante specialister. Patienter, der henvises direkte til en offentlig, audiologisk sygehusafdeling med henblik på 
udredning og evt. behandling af hørenedsættelse, indkaldes af sygehuset.  

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens §70 a og BEK nr. 1438 af 23/12/2012 Bekendtgørelse om høreapparatbehandling.  

3. Ændringer 
Indtil 1. januar 2013 var høreapparatområdet organiseret således, at kommunerne havde bevillingskompetencen og 
finansieringsansvaret for privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud i henhold til serviceloven. Regionerne havde efter 
sundhedsloven ansvaret for offentlig høreapparatbehandling på de offentlige, audiologiske sygehusafdelinger.  

Med vedtagelsen af lovforslaget L 59 om ændring af lov om social service og sundhedsloven samlede man imidlertid området 
under sundhedslovgivningen, hvorved regionerne kom til at stå for både bevilling og finansiering.  

4. Evalueringer  
Baggrunden for vedtagelsen af lovforslaget L 59 om ændring af lov om social service og sundhedsloven var den såkaldte 
kulegravning af høreapparatområdet, der blev iværksat af det daværende Socialministerium og Indenrigs- og 
Sundhedsministerium i efteråret 2010. I juni 2012 blev resultatet af dette arbejde præsenteret i rapporten ”Kulegravning af 
høreapparatområdet”.  

Kulegravningen viste blandt andet, at opdelingen mellem sociallovgivningen og sundhedsloven førte til uhensigtsmæssigheder i 
forhold til kvalitet, gennemsigtighed og udgiftskontrol. Kulegravningen viste endvidere, at efterkontrollen af 
høreapparatbehandling ikke er tilstrækkelig. Dette kan betyde, at mange høreapparater ikke anvendes i fuldt omfang, men 
ender som såkaldte ”skuffeapparater”, dvs. apparater, der ikke anvendes regelmæssigt af borgeren. Der er ikke klarhed over 
antallet af høreapparater, der udleveres til borgere, som ikke anvendes eller som kun anvendes uregelmæssigt. Tal fra EuroTrak 
2016 viser, at 12 procent af borgerne, der har fået høreapparat fra en offentlig høreklinik ikke bruger det, mens 3 procent af 
borgerne, der har fået høreapparat fra en privat leverandør ikke bruger det. 

I forbindelse med vedtagelsen af L 59 blev det besluttet, at lovændringen skulle evalueres to år efter ikrafttrædelsen. 
”Evalueringen af høreapparatområdet på baggrund af L 59”, udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet, blev publiceret i 
marts 2017. Den viste blandt andet, at L59 har givet bedre muligheder for udgiftsstyring på høreapparatområdet, samt at 
ventetiden til høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen fortsat er lang. Evalueringen viste også, at organiseringen af 
høreapparatområdet gør, at der eksisterer forskelle i krav og procedurer mellem offentligt og privat regi, som kan medvirke til, 
at det bliver forvirrende for borgerne at navigere i systemet.  

Anvendelse af ordning i dag  
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Det anslås, at der i 2017 var omkring 60.000 personer, der modtog høreapparatbehandling i enten offentlig eller privat regi8.  

I 2017 blev der i alt udleveret 139.072 høreapparater (enkeltapparater), hvoraf 43% af apparaterne blev udleveret fra private 
leverandører.9  
 

Nogle regioner har indgået aftaler med privatpraktiserende øre-næse-halslæger om udlevering af høreapparater på regionens 
vegne (såkaldte ”pulje-klinikker”). I 2017 var der registreret 41 puljeklinikker Disse apparater indgår i antal apparater udleveret 
fra offentlige klinikker. Opgørelsen medtager ikke høreapparater, der er solgt uden offentligt tilskud.  

DELTA Teknisk Audiologisk Laboratorium kan endvidere oplyse, at der pr. 31 december 2017 var udstedt godkendelse til 343 
private høreklinikker.10.  
 

Barrierer for anvendelse  

Ventetiden til offentlig høreapparatbehandling er mellem 15 – 110 uger i september 2018. Størstedelen af borgerne på 
venteliste (skønnes til at udgøre 90 pct.) er patienter med ukompliceret høretab og har således fra dag et mulighed for at vælge 
høreapparatbehandling på en privat høreklinik med offentligt tilskud, hvor der ikke er ventetid. 

Følgende kan antages at udgøre en barriere for at anvende privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud: 

 Kendskab: Information til borgerne om muligheden for at få tilskud kan være mangelfuld. Mange af patienterne er 
ældre, og disse kan have svært ved selv at opsøge viden om muligheden. Manglende kendskab til muligheden for at få 
tilskud til høreapparat hos en privat leverandør kan være en del af forklaringen på, at så mange, der har mulighed for 
at benytte en privat leverandør, alligevel vælger at vente i det offentlige. 

 Manglende gennemsigtighed: Det kan være svært for borgere med høretab at navigere på høreapparatområdet som 
følge af områdets kompleksitet og opdelingen mellem offentlige og private tilbud. Som en konsekvens af dette, kan 
borgerne opleve forskelle i krav og procedurer alt efter, om de vælger offentlig eller privat behandling. 

 Uensartet og utilstrækkelig kvalitetskontrol: Der er ikke en fælles kvalitetskontrol i offentligt og privat regi, som gør det 
muligt at opgøre kvalitet og effekt af henholdsvis privat og offentlig høreapparatsbehandling, herunder hvor mange 
apparater, der ikke bruges og derfor ender som såkaldte skuffeapparater. 

 Uensartede vilkår for borgeren i offentlig og privat høreapparatbehandling: Sundheds- og Ældreministeriet har 
modtaget henvendelser, der tyder på, at adgangen til at få (gen)udleveret et nyt høreapparat i dag er væsentlig 
lettere, hvis patienten har modtaget høreapparatet gennem det offentlige tilbud sammenlignet med det private 
tilbud.  

 Egenbetaling: Kulegravning af høreapparatområdet fra 2012 henviser til undersøgelser, der viser, at borgere, der 
vælger høreapparatbehandling i privat regi, ofte har en vis egenbetaling, da tilskuddet ikke altid dækker den fulde 
udgift til hele høreapparatbehandlingen. Borgernes egenbetaling ved privat høreapparatbehandling indberettes ikke 
fra høreklinikkerne, og ministeriet har derfor ikke tal for, hvor mange borgere, der benytter sig af offentligt tilskud til 
privat køb af høreapparater, som også har en egenbetaling. For nogle pensionister kan der være mulighed for at få 
dækket en væsentlig del af egenbetalingen via helbredstillæg, ligesom nogle borgere delvist får dækket udgiften 
gennem en privat forsikringsordning som Sygeforsikringen Danmark. 

 

                                                                        

8 Estimat udregnet på baggrund af opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen om antal patienter, der har modtaget behandling i offentlig regi samt oplysninger om antal 

udleverede apparater fra private leverandører fra DELTA Teknisk Audiologisk Laboratorium. Der tages forbehold for, at ministeriet ikke er bekendt med det præcise antal 
af borgere behandlet i privat regi, og estimatet er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 
9 Opgørelse fra DELTA Teknisk Audiologisk Laboratoriums årlige rapport til Sundheds- og Ældreministeriet fra 2015- 2017. 
10 Opgørelse fra DELTA Teknisk Audiologisk Laboratoriums årlige rapport til Sundheds- og Ældreministeriet fra 2015- 2017. 
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Det lægelige praksisområde 
Som borger vælger man, om man ønsker at være i sygesikringsgruppe 1 eller sygesikringsgruppe 2. Adgangen til praksisområdet 
(samt dele af tilskudsområdet jf. 2.10 om kiropraktor) er afhængig af, hvilken sikringsgruppe borgeren har valgt.  

Personer i sikringsgruppe 1 er tilmeldt en bestemt praktiserende læge, og der kræves en henvisning fra den praktiserende læge i 
forbindelse med behandling ved de fleste speciallæger. Behandling ved praktiserende læge og speciallæge er vederlagsfrit for 
personer i sikringsgruppe 1. Personer i sikringsgruppe 2 er derimod ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge, men kan søge 
behandling hos enhver praktiserende læge og behøver ikke en henvisning til behandling ved speciallæge. Praktiserende læger, 
speciallæger m.v. fastsætter selv prisen for behandling for patienter i sikringsgruppe 2. Som patient i sikringsgruppe 2 modtager 
man tilskud svarende patienter i sikringsgruppe 1, men skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandlingen overstiger 
tilskuddet. 

Den følgende beskrivelse af frit valg på praksisområdet vedrører borgere i sikringsgruppe 1, som udgør langt størstedelen (mere 
end 99 %) af befolkningen.  

2.4. Valg af alment praktiserende læge 

Navn på ordning  Valg af alment praktiserende læge  

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Borgeren er sikret frit valg af læge inden for en afstand af højst 15 km mellem  borgerens bopæl og klinikken ad nærmeste 
offentlige vej (dog 5 km i København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner).  

Det er regionsrådet, der efter sundhedsloven har ansvaret for at tilvejebringe og sikre tilbud om behandling hos praktiserende 
sundhedspersoner.  

For adgang til alment praktiserende læge gælder, at borgere ved udstedelse af sundhedskort skal foretage valg mellem 
sikringsgruppe 1 og 2 og meddele dette valg til kommunen. Personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, skal vælge alment 
praktiserende læge og meddele dette valg til kommunen. Den sikrede har ret til at vælge mellem to læger eller klinikker. I det 
tilfælde hvor borgeren ikke har mulighed for at vælge mellem mindst to læger eller klinikker, som er åben for tilgang og som 
ligger inden for en afstand af 15 km (5 km i København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner) fra den sikredes bopæl, er 
bopælsregionen forpligtet til at anvise lægevalgsmuligheder hurtigst muligt. 

Regionsrådet yder herefter vederlagsfri behandling hos den valgte alment praktiserende læge til personer, der er omfattet af 
sikringsgruppe 1.  

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens §§ 57, 59-60 samt bekendtgørelse nr. 966 af 29. august 2014 om valg og skift af alment praktiserende læge og 
om behandling hos læge i praksissektoren, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 5. juli 2016.  

Af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fremgår, at personer omfattet af sikringsgruppe 1 skal vælge alment praktiserende læge eller 
klinik, der virker i henhold til sundhedslovens § 227, stk. 1-3 og stk. 5-6, og har åbent for tilgang. Valget skal meddeles til 
kommunen.  

3. Ændringer 
Der har altid været frit valg af alment praktiserende læge. 

4. Evalueringer  
- 

Anvendelse af ordning i dag  

Alle borgere, der er gruppe 1-sikrede skal være tilknyttet en fast læge.   

Barrierer for anvendelse  

- 
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2.5. Valg af praktiserende speciallæge 

Navn på ordning  Valg af praktiserende speciallæge 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Behandling hos praktiserende speciallæger er forankret i overenskomst om speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og 
Takstnæven (RLTN) og Foreningen af Speciallæger (FAS). Der er efter lægehenvisning frit valg til speciallæge blandt praktiserende 
speciallæger der har tiltrådt overenskomsten inden for det relevante speciale. Der er ikke krav om henvisning til: 

 Øjenlæge - hele specialet 

 Ørelæge - hele specialet 

 Dermato-venerologi (hudlæge) – visse behandlinger 

 Gynækologi – visse behandlinger 

Patienter, der har valgt sikringsgruppe 2, har videre adgang til behandling som gruppe-2 sikret jf. § 8 i lægevalgsbekendtgørelsen 
nedenfor, men her kan der samtidig være egenbetaling. Ligeledes kan patienter også modtage behandling helt uden om 
sygesikringssystemet hos praktiserende speciallæger. Det vil dog være uden nogen form for offentlig finansiering, og speciallægen 
skal her leve op til en række dokumentationskrav for at sikre, at patienten er bekendt med mulighederne for vederlagsfri 
behandling. 

2. Hjemmelsgrundlag  

Sundhedslovens § 64 og § 227 om vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til gruppe 1 sikrede og §227 om 
overenskomst om speciallægehjælp. 

BEK nr. 966 af 29/08/2014 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (m. 
senere ændringer) 

3. Ændringer 

Der har altid været frit valg af praktiserende speciallæge. 

4. Evalueringer  
-  

Anvendelse af ordning i dag  

For 2015 kan følgende aktivitetstal oplyses ift. speciallægepraksis (behandlingen er som udgangspunkt vederlagsfri): 

- Udgifter (kr.): Ca. 3,3 mia. 
- Antal konsultationer: Ca. 4,4 mio. 
- Antal patienter: Ca. 1,8 mio.  

Barrierer for anvendelse  

Den geografiske placering af speciallæger kan muligvis være en barriere for fuldkomment frit valg af praktiserende speciallæge. 
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Det kommunale sundhedsområde 
Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne en række opgaver på sundhedsområdet, og kommunerne spiller derfor i dag 
en central rolle i sundhedsvæsenet. Kommunerne har i høj grad mulighed for at inddrage private leverandører og skabe frit valg til 
de sundhedsydelser, som kommunerne er ansvarlige for. Fra regeringens side har man også taget flere initiativer til at styrke 
borgernes frie valg i forhold til kommunernes sundhedsopgaver. 

Pr. 1. januar 2018 er der således indført frit valg af tandpleje for børn under 16 år samt brugere af omsorgstandplejen, således at 
det er muligt at få tilskud til behandlingen, hvis man ønsker at modtage denne på en privat klinik i stedet for ved det kommunale 
tilbud. Tilsvarende har regeringen sammen med Dansk Folkeparti i finanslovsaftalen for 2018 besluttet at indføre frit valg til 
genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Herved får borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, ret til at 
vælge et genoptræningstilbud i privat regi, hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for 
syv dage.  

2.6. Frit valg i den kommunale børne- og ungetandpleje  

Navn på ordning  Frit valg i den kommunale børne- og ungetandpleje 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Der eksisterer flere fritvalgsordninger i børne- og ungdomstandplejen, som afhænger af alderskategorien: 

Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan 
vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. 

I kommuner, som har tilrettelagt børne- og ungdomstandplejen på offentlig klinik eller har indgået aftale med en eller flere 
tandlæger om varetagelse af opgaven, har børn og unge under 16 år, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis efter eget 
valg ret til et tilskud til tandpleje. Kommunalbestyrelsen yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende 
tandpleje i privat praksis. 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis 
og for hvilke der ikke er fastsat takster, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det 
af tandlægen afgivne behandlingstilbud. Det kommunale tilskud beregnes i disse tilfælde på grundlag af det af 
kommunalbestyrelsen godkendte behandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan 
iværksættes uden forhåndsgodkendelse. 

Unge på 16 og 17 år kan vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget 
valg, selv om kommunalbestyrelsen har besluttet at tilrettelægge ungdomstandplejen på offentlige klinikker eller har indgået 
aftale med én eller flere tandlæger om varetagelse af opgaven. 

Ønsker unge på 16 og 17 år en anden eller dyrere behandling i privat tandlægepraksis end den, der kan godkendes af kommunen 
kan de få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunalbestyrelsen har godkendt. 

I forhold til fastlæggelse af intervaller mellem undersøgelser og behandlinger, gælder for alle tandlæger i privat tandlægepraksis 
såvel som kommunal tandlægepraksis, at de skal følge Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer på området og kategorisere 
patienter i risikokategorier.  

2. Hjemmelsgrundlag  
Lov om ændring af lov om tandpleje m.v. af 19. marts 2001 

Lov om ændring af sundhedsloven af 8. juni 2017.   

BEK nr. 1658 af 22/12/2017 om tandpleje (m. senere ændringer). 

3. Ændringer 
Vedr. frit valg i børne- og ungdomstandplejen for børn og unge under 16 år: 

Fra 28. maj 2003 indføres ved lov nr. 377 ordningen om ændring af lov om tandpleje m.v. 

Fra 18. december 2012 afskaffes ordningen ved lov nr. 1259 om ændring af sundhedsloven og apotekerloven af.  
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Fra 1. januar 2018 genindføres ordningen ved lov nr. 690 om ændring af sundhedsloven. 

4. Evalueringer  
- 

Anvendelse af ordning i dag  

Børn og unge under 16 år: 

Da ordningen netop er trådt i kraft den 1. januar 2018 har Sundheds- og Ældreministerietikke umiddelbare oplysninger om, hvor 
mange børn og unge under 16, der benytter sig af fritvalgsordningen. 

I forbindelse med afskaffelse af fritvalgsordningen i 2012 (efterfølgende genindført pr. 1. januar 2018) vurderede Ministeriet for 
sundhed og forebyggelse dog, at andelen af børn under 16 år, der benyttede sig af fritvalgsordningen var 0,27 pct. i 2005. Det 
svarer til ca. 2.800 personer i 2016.  Baseret på henvendelser fra kommuner forventes det dog, at brugen af ordningen vil være 
større end i 2005.  

Unge på 16 og 17 år: 

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at der i 2015 var 111.830 16-17 årige, der modtog kommunal tandpleje ved offentlige klinikker, og 
24.774 16-17 årige, der modtog kommunal tandpleje ved praktiserende tandlæge enten som led i fritvalgsordning eller som led i 
det kommunale tilbud, der af kommunen er organiseret ved aftaler med praktiserende tandlæger. Det opgøres ikke, hvorvidt den 
andel unge (18 pct.), der modtager tandpleje ved praktiserende tandlæge gør det som led i fritvalgsordning eller gør det som led 
i det kommunale tilbud. Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere, at for alle børn i alderen 0-17 år i 2015 var der 92 pct., der modtog 
tandpleje på offentlig klinik og 8 pct. hos praktiserende tandlæge.  Det kan herudfra – med en vis rimelighed om end også 
usikkerhed - antages, at ca. 11,5 pct. af de 16-17 årige har modtaget tandpleje ved praktiserende tandlæge som led i 
fritvalgsordningen.  

 

Barrierer for anvendelse  

Følgende faktorer kan potentielt udgøre en barriere for anvendelse af fritvalgsordningen: 

 Egenbetaling: Fritvalgsordningen for børn under 16 år er ikke vederlagsfri, men derimod tilskudsbaseret, hvilket kan 
forhindre borgere i at benytte sig af ordningen. Dette gælder især ressourcesvage borgere. 

 Manglende kendskab: Det kan forventes, at en del borgere ikke har kendskab til fritvalgsordningen. 

 Fleksibilitet: Fritvalgsordningen gælder det samlede tandplejetilbud, og det er i dag ikke muligt for patienter at skifte mellem 
et privat og et offentligt tandtilbud fx i situationer, hvor overgangen fra vederlagsfri kommunal behandling til 
tilskudsberettiget privat behandling vil udløse en stor egenbetaling.  

 Evt. behov for nye kompetencer: Da størstedelen af de privatpraktiserende tandlæger ikke har børn tilknyttet i 
nævneværdigt omfang, kan der blive behov for at ansætte/efteruddanne personale med kompetencer inden for børne- og 
ungdomstandpleje. 
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2.7. Hjemmesygepleje  

Navn på ordning  Hjemmesygepleje 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Borgerne har ikke et de facto frit valg på hjemmesygepleje. I 2002 blev det muligt for kommunerne at indgå aftaler med private 
leverandører om udførsel af hjemmesygepleje. Kommunalbestyrelserne kan dermed selv frit vurdere, om opgaven varetages 
bedst i offentligt eller privat regi og eventuelt skabe valgfrihed mellem flere forskellige leverandører. Det er fortsat kommunen, 
der har ansvaret for, at opgaven løses samt tilsynsforpligtelsen.  

Der er altså hverken et krav i lovgivningen om, at borgerne skal kunne vælge en privat leverandør eller at de skal have frit valg 
mellem flere leverandører.  

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens § 138 hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen har ansvar for at yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter 
lægehenvisning. I bemærkningerne til bestemmelsen (jf. L 63, FT 2001-02) står det, at den foreslåede ændring af § 1, stk. 1, i den 
daværende lov om hjemmesygeplejerskeordninger (som er videreført i sundhedslovens § 138) betyder, at kommunerne ikke 
længere er forpligtet til at ansætte sygeplejersker, men alene er ansvarlige for, at opgaven udføres. Kommunalbestyrelsen kan 
derfor frit organisere hjemmesygeplejen på den måde, de finder mest hensigtsmæssig. Dette inkluderer, om privatansatte 
sygeplejersker skal anvendes.   

Af § 3 i bekendtgørelsen om hjemmesygepleje fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan tilrettelægge hjemmesygeplejen ved 
selv eller i samarbejde med andre kommuner at ansætte sygeplejersker, SOSU-assistenter og andet personale eller ved at indgå 
aftale med private leverandører om varetagelse af opgaver i hjemmesygeplejen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, 
at tilrettelægge hjemmesygeplejen således, at kommunen både anvender egne ansatte og private leverandører ved udførelse af 
opgaverne.  

3. Ændringer 
Fra 2002 blev det muligt for kommunerne at indgå aftaler med private leverandører om udførsel af hjemmesygepleje jf. BEK nr. 
469 af 16/06/2002.  

4. Evalueringer  
- 

Anvendelse af ordning i dag  

Sundheds- og ældreministeriet har ikke nogen viden om, hvor mange kommuner, der i dag inddrager private leverandører i 
leveringen af hjemmesygepleje. KL gennemførte i 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, hvor de bl.a. spurgte 
til, hvor mange kommuner, der har frit valg på hjemmesygepleje.  

Ud af de 77 kommuner, som svarede på undersøgelsen, havde 10 kommuner frit valg af leverandør på hjemmesygepleje (der 
manglede data for 4 af kommunerne). Flere andre kommuner tilføjede, at nogle ydelser varetages af private leverandører.  

Barrierer for anvendelse  

- 
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2.8. Frit valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus  

Navn på ordning  Frit valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Kommunalbestyrelserne har siden 2007 skullet tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, som udskrives fra sygehus med 
en genoptræningsplan. Kommunalbestyrelsen har haft mulighed for at tilvejebringe tilbud om genoptræning ved at etablere 
behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller 
private institutioner. 

Borgere med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning  har haft mulighed for at vælge mellem de genoptræningstilbud, 
som bopælskommunen selv leverer eller andre myndigheder, private leverandører og genoptræningstilbud på andre 
kommuners institutioner (på det angivne specialiseringsniveau), som bopælskommunen har indgået aftaler om med. En 
kommunes genoptræningsinstitution kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage patienter med bopæl i en anden 
kommune, hvis institutionen har væsentligt længere ventetider til genoptræning end andre kommunale 
genoptræningsinstitutioner, eller hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune vil blive tilsidesat. 

Såfremt bopælskommunen ikke har indgået aftaler med private leverandører, har borgeren ikke hidtil haft mulighed for at 
vælge genoptræning i privat regi.  

Med aftale om finansloven for 2018 blev regeringen og DF enige om, at patienter frit skal kunne vælge genoptræning fra en 
privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen senest syv dage efter udskrivningsdatoen. Der er 
derfor indført en lovbaseret rettighed hertil. Lovændringen træder i kraft pr. 1. juli 2018. 
 
2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens § 140. 

3. Ændringer 
Indtil kommunalreformen i 2007 var de daværende amter ansvarlige for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, men med 
kommunalreformen overførte man ansvaret for genoptræningen til kommunerne. Baggrunden herfor var et ønske om at skabe 
bedre sammenhæng mellem genoptræningen og andre kommunale indsatser, som borgeren kan have brug for efter en 
hospitalsindlæggelse. Det har imidlertid vist sig, at der i nogle kommuner har været meget lang ventetid på at få genoptræning. 
 
4. Evalueringer  
- 

Anvendelse af ordning i dag  

Det vides ikke, hvor stor en andel af borgerne, der hidtil har benyttet sig af muligheden for at vælge mellem 
genoptræningstilbud.  

Barrierer for anvendelse  

Det følger af den nye ordning, at KL på vegne af kommunerne skal indgå aftale med de egnede private leverandører, der ønsker 
det og at borgeren herefter kan vælge mellem disse leverandører. Det er således en forudsætning for valgmuligheden, at KL har 
indgået aftale med en privat leverandør på det pågældende område. 
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2.9. Frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling) 

Navn på ordning  Frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling) 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Med satspuljeaftalen for 2014 var der enighed om at prioritere behandlingsindsatsen på stofmisbrugsområdet gennem 
indførelse af et sæt nye rettigheder, herunder en ret til frit valg i forbindelse med lægelig stofmisbrugsbehandling 
(substitutionsbehandling). Retten blev indført med virkning fra 1. januar 2015. 

Formålet med indførelsen af det frie valg var bl.a. at ligestille personer i substitutionsbehandling med personer i social 
stofmisbrugsbehandling. For sidstnævnte blev der indført frit valg allerede i 2003. Formålet var også at skabe bedre muligheder 
for at sikre sammenhæng mellem substitutionsbehandlingen og den sociale stofmisbrugsbehandling. 

Personer, som af bopælskommunen er visiteret til substitutionsbehandling, har ret til at vælge at blive behandlet på en anden 
offentlig eller privat institution end den, hvortil der er visiteret, med mindre der er tale om lægelig behandling med heroin 
(heroinordinationsordningen). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig 
institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige 
hensyn. 

Det er en forudsætning, at der på den valgte institution er etableret tilbud om substitutionsbehandling. Retten til frit valg 
omfatter også en ret til at vælge en af kommunens andre institutioner såvel som en ret til at vælge bopælskommunens egen 
institution, hvis kommunen har etableret en sådan, men har visiteret til en anden kommunal, regional eller privat institution. 

Benytter en person sin ret til frit valg, vil det ikke altid være muligt at få iværksat behandlingen inden for den tidsfrist på 14 
dage, som man har ret til. I disse tilfælde kan fristen derfor fraviges. Muligheden for at fravige fristen sker dog under krav om, at 
behandlingen skal iværksættes så hurtigt som muligt. 

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens § 142 

3. Ændringer 
Ordningen er ikke blevet ændret siden dens indførelse. 

4. Evalueringer  
Sundhedsstyrelsen arbejder på en evaluering af kommunernes indsats i forhold til det nye sæt af rettigheder, der fik virkning fra 
1. januar 2015. Evalueringen forventes færdiggjort med udgangen af august 2018. 

Anvendelse af ordning i dag  

Der er ikke kendskab til omfanget af anvendelse af ordningen. Evalueringen forventes at belyse dette, i det omfang 
datamaterialet tillader det.  

Barrierer for anvendelse  

Der er ikke kendskab til barrierer for anvendelse af ordningen. Evalueringen forventes at belyse dette. 
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2.10. Frit valg i forbindelse med alkoholbehandling  

Navn på ordning  Frit valg i forbindelse med alkoholbehandling 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Borgerne har ret til frit at vælge hvilket alkoholbehandlingssted, de ønsker at blive behandlet på.  

Det fremgår således af bemærkningerne til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i 
alkoholbehandlingen), at borgerne frit og vederlagsfrit kan vælge hvilket ambulant behandlingssted, de vil behandles på 
forudsat, at behandlingsstedet er godkendt af Socialtilsynet. Kravet om Socialtilsynets godkendelse af behandlingssteder blev 
indført med henblik på at sikre behandlingskvaliteten. 

Det fremgår endvidere, at borgere, der er visiteret til dag- eller døgnbehandling, ligeledes inden for rammerne af visitationen 
fortsat frit vil kunne vælge, hvilket dag- eller døgnbehandlingssted de vil behandles på forudsat, at behandlingsstedet er 
godkendt af Socialtilsynet. 

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens § 141.  

3. Ændringer 
Ordningen er ikke blevet ændret. 

4. Evalueringer  
-  

Anvendelse af ordning i dag  

Der eksisterer ikke data for, hvor meget det frie valg af alkoholbehandlingssted benyttes.  

Barrierer for anvendelse  

Sundheds- og Ældreministeriet er bekendt med, at enkelte private behandlingssteder opfatter kravet om Socialtilsynets 
godkendelse som en hindring for at være en del af det frie valg af alkoholbehandlingssted.  
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Tilskud til ydelser i praksissektoren 
Sundhedsloven fastsætter regler om, at regionerne yder tilskud til visse behandlinger i praksissektoren. Det betyder, at borgeren – 
evt. på baggrund af lægehenvisning – kan få dækket en del af udgifterne til behandlingen, men fortsat også betaler en andel selv. 
Tilskuddene gives til behandling ved privatpraktiserende sundhedspersoner, der er omfattet af overenskomst med Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn.  

Borgeren kan frit vælge, hvilken sundhedsperson under overenskomsten vedkommende ønsker at modtage behandling ved. I den 
forbindelse er der fastsat krav i overenskomsterne om, hvordan de enkelte praktiserende sundhedspersoner skal tilvejebringe 
uddybende informationer til brug for borgerens valg. Det gælder fx oplysninger om personale, ventetider, konsultations- og 
telefontider, tilgængelighed for handicappede samt evt. særlige arbejdsområder. Oplysningerne fremgår af praksisdeklarationerne, 
som er tilgængelige på hjemmesiden sundhed.dk, hvor borgerne dermed kan fremsøge yderligere informationer om de forskellige 
klinikker m.v. i deres nærområde. 

2.11. Frit valg af psykolog 

Navn på ordning  Psykologordningen (tilskudsordning til psykologbehandling) 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Frit valg af psykolog betyder at en borger frit kan vælge hvilken psykolog, vedkommende vil behandles af. Offentligt tilskud til 
psykolog forudsætter dog lægehenvisning samt at behandlingen udføres af en psykolog, der er tilsluttet overenskomsten om 
psykologhjælp.  

Psykologordningen er en målgruppebaseret tilskudsordning til psykologbehandling. Efter henvisning fra alment praktiserende 
læge gives der et tilskud på 60 pct. af psykologens honorar til 11 forskellige henvisningskategorier fx personer, der har været 
udsat for vold, lider af depression mv. Fra 1. juli 2018 kan unge ml. 18-20 år i en forsøgsperiode på 3,5 år modtage vederlagsfri 
psykologbehandling af depression og angst under psykologordningen. Tilskuddet dækker højst 12 konsultationer dog med 
mulighed for genhenvisning fra lægen for to af henvisningskategorierne. 

Psykologordningen begyndte som forsøgsordning i 1992 og blev permanentgjort i 1995 og er gennem årene blevet udvidet til at 
omfatte flere henvisningskategorier.  

Overenskomst om psykologhjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening § 18 stk. 1 giver 
patienter, som er blevet henvist til psykolog af alment praktiserende læge, ret til frit at vælge mellem de psykologer, der har et 
ydernummer. Patienten kan desuden ændre valg af psykolog under behandlingsforløbet.  

Overenskomstens § 16 stk. 1-3 stiller krav til relevant information om psykologerne til brug for patientens valg af psykolog. 
Således skal alle psykologer med ydernummer have en praksisdeklaration på sundhed.dk, og psykologerne er forpligtet til at 
vedligeholde oplysningerne i praksisdeklarationen. I praksisdeklarationen skal det bl.a. fremgå, om der tilbydes elektronisk 
kommunikation, psykologens konsultations- og telefontider, oplysninger om ventetid, oplysninger om evt. særlige arbejds- og 
interesseområder mm.    

2. Hjemmelsgrundlag  
Efter sundhedslovens § 69 skal regionsrådet yde tilskud til behandling hos psykolog efter lægehenvisning. De nærmere regler for 
tilskud til psykologbehandling er fastsat i en bekendtgørelse11.  

I bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (BEK nr. 264 af 
25/03/2018) fremgår det af § 2 stk. 1, at tilskuddet til psykologbehandling er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, 
der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening12.  

Efter overenskomstens § 18 stk. 1 har patienten frit valg mellem de til overenskomsten tilmeldte psykologer. § 16 stiller krav om 
praksisdeklaration, vedligeholdelse og indholdet af denne. Overenskomst om psykologhjælp af 28. april 1995 er senest ændret 
ved aftale den 27. februar 2016. Der har siden den første overenskomst af 28. april 1995 været frit valg af psykolog. 

3. Ændringer 

                                                                        

11 Bekendtgørelse (www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200363  
12 Overenskomst om psykologhjælp (www.dp.dk/wp-content/uploads/pok_2016_2019.pdf)  

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200363
http://www.dp.dk/wp-content/uploads/pok_2016_2019.pdf
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Der har fra indførelsen af psykologordningen været frit valg af psykolog. 

Som nævnt ovenfor er antallet af henvisningskategorier og dermed personer, der kan blive henvist til psykolog via 
psykologordningen, steget siden 1995 til i alt 11 henvisningskategorier. 

Overenskomsten forhandles typisk hvert 3. år, hvor parterne drøfter vilkårene for psykologordningen. 

4. Evalueringer  
Psykologordningen blev evalueret i 2015 af sundhedsstyrelsen, men evalueringen forholder sig ikke til frit valg af psykolog. 

Anvendelse af ordning i dag  

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for psykologordningen: 

- Udgifter (kr.): Ca. 241,3 mio. 
- Antal ydelser: Ca. 476.000. 
- Antal patienter: Ca. 84.000 

Barrierer for anvendelse  

Den geografiske placering af psykologerne kan muligvis være en barriere for et fuldkomment frit valg af psykolog. Især i 
yderområder risikerer geografi at blive en reel barrierer for det frie valg. Afgørelse om hvilke psykologer, der kan tiltræde 
overenskomsten og dermed blive en del af det frie valg, tages under hensyn til den geografiske fordeling af psykologer jf. 
overenskomstens § 37 stk. 1. 

Lange ventetider hos nogle psykologer kan i øvrigt anses som en barriere for fuldkomment frit valg. 
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2.12. Frit valg af kiropraktor  

Navn på ordning  Frit valg af kiropraktor 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Frit valg af kiropraktor betyder, at en borger frit kan vælge, hvilken kiropraktor vedkommende vil behandles af. Offentligt tilskud 
til kiropraktor forudsætter at behandlingen udføres af en kiropraktor, der er tilsluttet overenskomsten om kiropraktik. 

Efter sundhedslovens § 66 yder regionsrådet tilskud til behandling hos kiropraktor. Efter sundhedslovens § 72 fastsætter 
sundheds- og ældreministeren nærmere regler for tilskud efter § 66. Af bekendtgørelse nr. 143 af 23/01/2017 fremgår det af § 
2, at de nærmere vilkår for hjælpens ydelse fastsættes i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk 
Kiropraktor Forening. 

Den gældende overenskomst trådte i kraft 1. april 2017. 

Bekendtgørelse nr. 143 om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren fastsætter regler for tilskud samt honorarer, 
herunder hvilke kiropraktiske ydelser, der ydes offentligt tilskud til. Det fremgår af §§ 3 og 4 i bekendtgørelsen, at der til 
patienter med lægehenvisning ydes tilskud til behandling hos kiropraktor til bl.a.: 

1. Kiropraktisk klinisk forundersøgelse 
2. Opfølgende konsultationer 
3. Røntgenundersøgelse 
4. Ultralydsundersøgelse 
5. Superviseret træning 
 

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedsloven §§ 66 og 72 

Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren, BEK nr. 143 af 23/01/2017 

Landsoverenskomst om kiropraktik 

3. Ændringer 
Der har fra indførelsen af ordningen været frit valg af kiropraktor. Overenskomsten forhandles typisk hvert 3. år, hvor parterne 
drøfter vilkårene for kiropraktorydelser. 

4. Evalueringer  
- 

Anvendelse af ordning i dag  

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for kiropraktorer: 

- Udgifter (kr.): Ca. 122,6 mio. 
- Antal ydelser: Ca. 2,2 mio. 
- Antal patienter: Ca. 381.000 

Barrierer for anvendelse  

I landsoverenskomsten om kiropraktik § 13 fremgår det, at praksisplanlægning foretages med henblik på at tilrettelægge og 
sikre den fornødne kiropraktorkapacitet i den enkelte region. Regionen skal i sin planlægning desuden tage hensyn til, at 
kiropraktorområdet er kendetegnet ved høj patientbetaling, og at det skal være rentabelt for kiropraktorer at etablere og drive 
praksis, herunder at der er et rimeligt patientunderlag og en god infrastruktur. For at sikre ovenstående behov, er det 
nødvendigt, at den geografiske placering af kiropraktorklinikker bliver taget i betragtning. I tyndt befolkede områder med store 
geografiske afstande kan der således være et begrænset udvalg af kiropraktorer, hvilket begrænser borgerens frie valg. 



 

23 

 

2.13. Frit valg af fodterapeut  

Navn på ordning  Frit valg af fodterapeut 

Baggrund og beskrivelse af ordning 
1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Frit valg af fodterapeut betyder, at en borger frit kan vælge hvilken fodterapeut, vedkommende vil behandles af. Offentligt 
tilskud til fodterapi forudsætter dog lægehenvisning, samt at behandlingen foretages af en fodterapeut, der er tilsluttet 
overenskomsten for fodterapi. Antallet af overenskomsttilsluttede fodterapeuter reguleres i henhold til praksisplaner. 

Ordningen er indført i 1983. 

Den gældende overenskomst for 2017-2020 er indgået d. 31. maj 2017 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt 
Danske Fodterapeuter. Derudover er der d. 6. juni 2018 indgået en tillægsaftale vedr. satspuljemidler 2018-2021 vedr. tilskud til 
fodterapi for patienter med svær psoriasisgigt. 

Af sundhedslovens § 68 fremgår det, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos fodterapeut efter lægehenvisning. 
Bekendtgørelse nr. 508 af 09/05/2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren fastsætter regler for tilskud samt honorarer, 
herunder hvilke fodterapeutiske ydelser, der ydes offentligt tilskud til. Det fremgår af § 1 i denne bekendtgørelse, at der efter 
lægehenvisning ydes tilskud til behandling hos fodterapeut, hvis en person har fået konstateret: 

1) sukkersyge og et heraf afledt behov for fodbehandling 
2) symptomgivende unguis incarnatus (nedgroede tånegle) 
3) arvæv efter strålebehandling eller 
4) svær leddegigt, hvormed forstås leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller 
ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares, og hvor den sikrede har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan 
varetage egen fodpleje 
5) svær psoriasisgigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige 
arbejdsopgaver klares og hvor den sikrede har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje. 

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 2, at tilskud til fodterapi ydes på de vilkår, der er fastsat i overenskomsten på 
området. 

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedsloven § 68 
 
BEK nr. 508 af 09/05/2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren 
Overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstudvalg og Danske Fodterapeuter af 31. maj 2017 samt 
Tillægsaftale vedr. satspuljemidler 2018-2021 – svær psoriasisgigt af 6. juni 2018 

3. Ændringer 
Overenskomsten forhandles typisk hvert 3. år, hvor parterne drøfter vilkårene for fodterapiydelser. 

4. Evalueringer  
- 

Anvendelse af ordning i dag  

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for fodterapeuter: 

- Udgifter (kr.): Ca. 108,7 mio. 
- Antal ydelser: Ca. 824.000. 
- Antal patienter: Ca. 141.000 

Barrierer for anvendelse  

I overenskomsten om fodterapi, § 7 stk. 3, fremgår, at praksisplanlægning foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre 
koordinering og samordning af den fodterapeutiske betjening i alle områder af regionen og udarbejdes i fornødent omfang 
under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Dog kan 
der i tyndt befolkede områder med store geografiske afstande være et begrænset udvalg af fodterapeuter, hvilket begrænser 
borgerens frie valg. 

  



 

24 

 

2.14. Frit valg af fysioterapeut  

Navn på ordning  Fysioterapi 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Frit valg af fysioterapeut betyder at en borger frit kan vælge hvilken fysioterapeut, vedkommende vil behandles af. Offentligt 
tilskud til fysioterapi forudsætter dog lægehenvisning samt at behandlingen udføres af en fysioterapeut, der er tilsluttet 
overenskomsten for almindelig fysioterapi.  

Tilskud til behandling hos fysioterapeut, jf. § 67 og 72 

Efter sundhedslovens § 67, stk. 1, yder regionsrådet tilskud til behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning. Efter 
sundhedslovens § 72, fastsætter Sundheds- og ældreministeren nærmere regler for tilskud efter § 67. Af bekendtgørelse nr. 710 
af 27/06/2008 § 7 fremgår det, at de nærmere vilkår for tilskud, herunder ydelsesbeskrivelser, til fysioterapi efter 
lægehenvisning, fremgår af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Af 
”Overenskomst om almindelig fysioterapi” § 6, stk. 1, fremgår det, at patienten frit kan vælge mellem de til overenskomsten 
tilmeldte fysioterapeuter.    

Den gældende overenskomst er indgået d. 19. juni 2014 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske 
Fysioterapeuter.   

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedsloven §§ 67 og 72. 

BEK. nr. 710 af 27/06/2008 Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri 
fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen. 

Overenskomst om almindelig fysioterapi af 19/06/2014. 

Ændringer 

Overenskomsten forhandles typisk hvert 3. år, hvor parterne drøfter vilkårene for fysioterapeutiske ydelser. 

3. Evalueringer  
-  

Anvendelse af ordning i dag  

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for almen fysioterapi: 

- Udgifter (kr.): Ca. 457,3 mio. 
- Antal ydelser: Ca. 11,4 mio. 
- Antal patienter: Ca. 451.000. 

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for vederlagsfri fysioterapi: 

- Udgifter (kr.): Ca. 868,4 mio. 
- Antal ydelser: Ca. 7,6 mio. 
- Antal patienter: Ca. 68.000. 

Barrierer for anvendelse  

Af overenskomst om almindelig fysioterapi, § 18, stk. 2, fremgår det, at praksisplanlægning foretages med henblik på i fornødent 
omfang at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder af regionen og udarbejdes i 
fornødent omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale 
økonomi. Dog kan der i tyndt befolkede områder med store geografiske afstande være et begrænset udvalg af fysioterapeuter, 
hvilket begrænser borgerens frie valg. 
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2.15. Frit valg af tandplejer (voksentandpleje)  

Navn på ordning  Frit valg af tandplejer (voksentandpleje) 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Frit valg i voksentandplejen (specifikt for tandplejere) er forankret i overenskomsten om tandpleje ved privatpraktiserende 
tandplejere mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Tandplejerforening. Det fremgår her af 
overenskomstens § 18, at patienter ”har frit valg mellem samtlige tandplejere, der har tiltrådt overenskomsten. Regionen skal på 
forespørgsel give patienterne oplysning om, hvilke tandplejere, der har tiltrådt overenskomsten. Herudover må der ikke under 
nogen form ske påvirkning af patienterne ved valg af tandplejer”. 

Der er kun et lille antal privatpraktiserende tandplejere på landsplan (32 tandplejerpraksisser pr. juni 2017, jf. oplysninger fra 
Danske Regioner). Det må dog forventes, at kapaciteten kan udvides forholdsvis hurtigt, idet mange tandplejere i dag er ansatte 
hos privatpraktiserende tandlæger og derfor allerede har branchekendskab. 

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedsloven §§ 65, 71-72 og 227 

Overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere (m. hjemmel i sundhedslovens § 227) 

BEK nr. 1658 af 22/12/2017 om tandpleje (m. senere ændringer). 

3. Ændringer 
Overenskomsten forhandles typisk hvert 3. år, hvor parterne drøfter vilkårene for tandplejeydelser. Genforhandling af den 
nuværende overenskomst er sat i bero på grund af modelarbejdet vedr. voksentandplejen, jf. punkt 2.16 herom, og den 
hidtidige overenskomst videreføres derfor indtil der er opnået større klarhed om de fremtidige rammer for voksentandplejen. 

4. Evalueringer  
-  

Anvendelse af ordning i dag  

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for tandplejere: 

- Udgifter (kr.): Ca. 11,9 mio. 
- Antal ydelser: Ca. 145.000. 
- Antal patienter: Ca. 17.900. 

Barrierer for anvendelse  

Tandlæger har forbeholdt virksomhedsområde i medfør af autorisationslovens § 49. Der vil således være en række ydelser, som 
ikke i praksis kan delegeres fra tandlæger til tandplejere, hvilket begrænser muligheden for at indføre fritvalgsordninger – 
særligt ift. mere komplicerede ydelser i tandplejen. 

Overvejelser om øvrige barrierer ift. patienters frie valg af tandplejere kan endvidere også indgå i modelarbejdet vedr. 
voksentandplejen ved praktiserende tandlæger, jf. punkt 2.16 herom.  
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2.16. Frit valg af tandlæge (voksentandlæge) 

Navn på ordning  Frit valg af tandlæge (voksentandpleje) 

Baggrund og beskrivelse af ordning 

1. Formål/beskrivelse af ordning (fx politisk aftaletekst) 
2. Hjemmelsgrundlag (fx lovgivning, bekendtgørelse, aftalebeskrivelse, vejledning) 
3. Ændringer 
4. Evalueringer 

1. Formål/beskrivelse af ordning 
Frit valg i voksentandplejen er forankret i sundhedsloven. Det fremgår her af sundhedslovens § 64 a, stk. 1, at patienter frit kan 
”vælge tandlæge blandt samtlige praktiserende tandlæger, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af 
regionsrådet”. I medfør af sundhedslovens § 64 a, stk. 2, offentliggør regionsrådet en liste over de praktiserende tandlæger, der 
er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet. 

Herudover er fritvalgsordningen for tandlæger nærmere reguleret i bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende 
tandlæge ift. de ydelser, som der kan gives offentligt tilskud til. Det bemærkes her, at borgeren frit kan vælge mellem alle 
tandlægeydelser, men at der kun gives offentligt tilskud til bestemte ydelser i medfør af bekendtgørelsens Bilag 1. 

Der er 1.730 privatpraktiserende tandlæger på landsplan (sundhed.dk pr. juni 2018). Det bemærkes herudover, at den offentlige 
tilskudsandel er begrænset. Sundheds- og Ældreministeriet vurderede således i 2013, at den offentlige tilskudsandel udgjorde 18 
pct. af den samlede omsætning for alle ydelser på tandplejeområdet, og i forbindelse med lovændringen af voksentandplejen pr. 
1. juni 2018 er det offentligt tilskud nedsat med henblik på at sikre overholdelse af den økonomiske ramme på området. 

2. Hjemmelsgrundlag  
Sundhedslovens kapitel 13 b. 

BEK nr. 581 af 25/05/2018 om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge 

BEK nr. 1658 af 22/12/2017 om tandpleje (m. senere ændringer). 

3. Ændringer 
Voksentandplejen ved praktiserende tandlæger har indtil den 1. juni 2018 været reguleret ved overenskomst mellem 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Tandlægeforeningen. Overenskomsten er dog opsagt af RLTN pr. 1. juni 2018, og 
området er derfor reguleret ved lov fra denne dato indtil der – jf. den politiske aftale mellem regeringen og alle Folketingets 
partier fra februar 2018 – kan fastsættes en ny samlet model for voksentandplejen. 

4. Evalueringer  
Sundhedsstyrelsen har i november 2017 gennemført ”Evaluering af National Klinisk Retningslinje for fastlæggelse af intervaller 
mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen”.  

Konklusioner og perspektiver fra evalueringen indgår i regeringens modelarbejde for voksentandplejen. 

Anvendelse af ordning i dag  

For 2016 kan følgende aktivitetstal (årets priser) oplyses for praktiserende tandlæger: 

- Udgifter (kr.): Ca. 1,6 mia. 
- Antal ydelser: Ca. 20,3 mio. 
- Antal patienter: Ca. 2,7 mio.  

Barrierer for anvendelse  

Regeringen har i maj 2018 igangsat et modelarbejde på baggrund af den politiske aftale fra februar 2018. Heri vil også indgå 
analyser og vurderinger af eventuelle barrierer for patienternes frie valg i voksentandplejen. 

 

 


