
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftale for suspension af udredningsretten og retten til udvidet 
frit sygehusvalg, herunder anvendelsen af privat kapacitet til 
at aflaste det offentlige sygehusvæsen 
 

I Danmark er der aktuelt en bekymrende stigning i antallet af COVID-19 smittede, 

herunder smittede med omikronvarianten, som spreder sig hastigt. Den udbredte 

smitte kan skabe stigende indlæggelsestal og deraf et øget pres på regionernes 

sygehuse, der i forvejen er udfordret af stigende indlæggelser og ferieafvikling og 

tidligere aflyste behandlinger som følge af coronaepidemien. Mange sygehuse aflyser 

aktuelt planlagte ikke-akutte behandlinger for at sikre kapacitet til patienter med 

akutte og livstruende sygdomme, herunder patienter med COVID-19.  

 

På møde i Epidemiudvalget den 20. december 2021 var der ikke flertal imod 

Epidemikommissionens indstilling om at suspendere retten til hurtig udredning og 

udvidet frit sygehusvalg midlertidigt således, at regionerne kan se bort fra tidsfrister i 

reglerne om ret til hurtig udredning og behandling på det somatiske område. 

Suspensionen gælder i foreløbigt fire uger fra, at reglerne træder i kraft, hvorefter en 

eventuel forlængelse forudsætter indstilling fra Epidemikommissionen og tiltrædelse 

af Epidemiudvalget.  

 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det i en periode med suspension af 

retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg er helt centralt, at der sker en 

sundhedsfaglig vurdering af hvilke patienter, som har størst behov for behandling her 

og nu. Regionerne skal sikre hensynet til, at de patienter, der får suspenderet deres 

rettigheder, informeres herom. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at 

berørte patienter skal sikres den nødvendige information, og at det samtidig er et 

hensyn, at det ikke medfører yderligere administrative byrder for sygehusene. 

Regionerne vil på områder, hvor man ud fra en konkret kapacitetsvurdering kan leve 

op til de tidsfrister, som svarer til patientrettighederne, gøre det.  

 

Behandling af akut sygdom eller skade samt livstruende sygdomme, herunder kræft- 

og hjertesygdomme, er fortsat højt prioriteret, ligesom reglerne om maksimale 

ventetider på kræft- og hjerteområdet fortsat gælder. Regeringen og Danske 

Regioner opfordrer til, at alle borgere fortsat henvender sig til sundhedsvæsenet ved 

mistanke om sygdom eller skade.  

 

Private sygehuse og klinikker under Dansk Erhverv og Sundhed Danmark har i løbet af 

året bidraget til at afvikle udskudt aktivitet. Det er forventningen, at de private 
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sygehuse og klinikker fortsat vil stille deres kapacitet til rådighed og dermed bidrage 

til, at patienter kan blive udredt og behandlet så hurtigt som muligt.   

 

Danske Regioner går i dialog med Sundhed Danmark og de private hospitaler og 

klinikker med henblik på at indgå aftaler, der gør det muligt at inddrage den private 

kapacitet i størst muligt omfang med henblik på at afhjælpe presset på de regionale 

sygehuse. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er et centralt hensyn, 

at der ikke sker en underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse. 

Sundhedsstyrelsen afsøger aktuelt om og i hvilket omfang, der er anæstesi- og 

intensivkompetencer på privathospitaler, som vil kunne anmodes om at bistå det 

offentlige sundhedsvæsen i tilfælde af en ekstrem belastning grundet COVID-19.   

 

Regeringen, sundhedsmyndighederne og Danske Regioner følger sygehuskapaciteten 

tæt under COVID-19. Sundhedsmyndighederne monitorerer løbende aktiviteten 

under COVID-19 i samarbejde med regionerne.  

 

 

 


