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Spørgsmål 

Spørgsmål 1.: Hvilken region vil komme til, at betale? 

Borger i sygsikringsgruppe 2 uden dansk folkeregisteradresse - bosiddende i 
sommerhus - midlertidig bolig - på Fanø blev henvist til mammografi på Sydvestjysk 
Sygehus af praktiserende læge med adresse i Esbjerg Kommune.  

Overskridelse af frist på 30 dage åbnede mulighed for privathospital - udvidet frit 
sygehusvalg, hvilket, at borgeren forsøgte, at benytte sig af.  

Borgeren ses i henvisningssystemet - Integration Engine - med ukendt adresse 
København V, hvor der ses et internt henvisningsnummer og et 

eksternt henvisningsnummer. 

Regional Visitation i Region Syddanmark overså, at procedure med omvisitering 
rettelig burde have været sendt til Region Hovedstaden, hvor man retteligt burde 

have udsendt tid til mammografi i midten af 2019.  

Henvisningen til mammografi ses med 22. august 2019, hvilket oplyser, at borgeren 
har gjort, hvad der skal til, når man falder ud af digitale systemer. Borgeren har i 

2019 fået 6 nye sygesikringskort og har ved alle 6 stk. påstået manglende funktion.  

----------------------------- 

Kopieret fra Kræftens Bekæmpelse, som  

Brystkræft er arvelig i cirka 5-10 pct. af tilfældene. Brystkræft kan nedarves til en 
kvinde fra slægtninge i både hendes mors og fars familie. 

Hos en mindre del af de arvelige tilfælde af brystkræft er det muligt at påvise en fejl 

(sygdomsdisponerende genvariant) i et af to gener, der kaldes BRCA1 og BRCA2. Man 
kalder det at være BRCA-positiv. 

Denne sygdomsdisponerende genvariant giver stærkt øget risiko for brystkræft og 

kræft i æggestokkene og æggelederne. I sjældne situationer kan genvarianter i andre 
gener øge risikoen. 

Kopi slut. 

Hvilken region vil komme til, at betale? 

 



 

Svar 

Jeg har ikke mulighed for at gå ind i den konkrete beskrevne situation. 

Generelt kan jeg oplyse, at for borgere uden bopæl (hjemløse) gælder, at den 

kommune, hvor borgeren sidst har haft bopæl, fortsat har ansvaret for at have 

borgeren registreret. Af spørgsmålet fremgår, at i den konkrete situation har Esbjerg 

Kommune udsendt sundhedskort til borgeren, hvorfor borgeren sandsynligvis haft sin 

sidste adresse der.  

I en situation som den beskrevne, hvor der er tale om en borger, der er registreret i 

Region Syddanmark, og som modtager behandling i Region Syddanmark, så påhviler 

udgiften Region Syddanmark.  

Jeg kan endvidere oplyse, at koderne 999 og 9999 er koder for en person med ukendt 

adresse. 

 


