
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortegnelse over private sygehuse i medfør af bekendt-

gørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 

Nedenfor angives de sygehuse, som er omfattet af de nævnte bestemmelser i be-

kendtgørelse nr. 127 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning på sygehuse. 

 

§ 1, stk. 1, nr. 2 (Selvejende hospicer, som ministeren for sundhed og forebyggelse 

har bestemt, at frit valg-reglerne finder anvendelse på, jf. sundhedslovens § 75, stk.5, 

jf. stk. 4)  

 

 Sankt Lukas Hospice  

 Diakonissestiftelsens Hospice  

 Sct. Maria Hospice 

 

§ 1, stk. 1, nr. 3 (selvejende hospicer i øvrigt, som et regionsråd har indgået drifts-

overenskomst med, jf. § 75, stk. 5, i sundhedsloven) 

 

 Hospice Sjælland 

 Svanevig Hospice 

 Hospicegården Filadelfia 

 Arresødal Hospice 

 Hospice Søndergård 

 Hospice Vendsyssel 

 Kamelianergården 

 Hospice Søholm 

 Hospice Limfjorden 

 Hospice Djursland 

 Anker Fjord Hospice 

 Hospice Fyn 

 Hospice Sønderjylland 

 Hospice Sydvestjylland 

 Hospice Sydfyn 

 

1, stk. 1, nr. 4  

 

 Rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS  

 RCT i København  

 RCT-Jylland  

 Epilepsihospitalet i Dianalund  

 Sclerosecenter Haslev  

 Sclerosecenter Ry  
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 PTU's RehabiliteringsCenter  

 Center for sundhed og træning i Middelfart  

 Center for sundhed og træning i Århus, Center for sundhed og træning i 

Skælskør  

 RehabiliteringsCenter for Muskelsvind  

 Vejlefjord  

 Center for Hjerneskade. 

 

§ 1, stk. 1, nr. 5  

 

Følgende private sygehuse har ifølge oplysninger fra Statens Serum Institut mindst 20 

sengepladser og er omfattet regionsrådenes aftale om behandling af patienter i hen-

hold til deres udvidede frie sygehusvalg, jf. § 87, stk. 4, i sundhedsloven: 

 

 Aleris-Hamlet 

 Center for Rygkirurgi A/S 

 Epilepsihospitalet Filadelfia 

 Hjertecenter Varde 

 Privathospitalet Mølholm 

 

Sygehuse, som har anmodet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om optagelse 

på listen, jf. § 1, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 127 af 19. februar 2009 om brevaf-

givning på sygehuse 

 

 Humlegården, Humlebæk 

 


