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Skal du betale gebyr for at
blive væk fra din aftale?
Denne hospitalsafdeling deltager i et nationalt forskningsprojekt:

Gebyr ved udeblivelse
Regeringen og de fem danske regioner vil have solid viden om
effekten af gebyr:
	Får et gebyr flere til at komme til deres aftale på
hospitalet eller melde afbud?


Hvad er de negative effekter af gebyr på hospitalet?

To afdelinger deltager i det nationale forsøg:
	Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center
Regionshospitalet Silkeborg
	Ortopædkirurgisk Ambulatorium
Regionshospitalet Viborg
Er du patient på en af de afdelinger, kan du blive pålagt gebyr, hvis
du bliver væk fra en aftale uden at melde afbud. Hvis du er en af
dem der kan få gebyr, får du information om det i et bilag til dit
indkaldelsesbrev.
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Hvorfor undersøge effekten af gebyr?
Patienter der bliver væk fra deres tid uden at melde afbud, opleves som et
væsentligt problem på mange hospitalsafdelinger.
Gebyr ved udeblivelse er ofte blevet nævnt som en løsning.
Men der findes ingen dokumentation for, om gebyrer er en god ide:




Får et gebyr overhovedet flere til at komme eller melde afbud?
Vil et gebyr ramme socialt skævt?
Kan der være andre negative konsekvenser?

De spørgsmål skal et nationalt forskningsprojekt give svar på.

Hvem kan få gebyr?
Patienter på de to deltagende afdelinger er blandt dem, der kan få gebyr,
hvis de bliver væk uden at melde afbud.
Men ikke alle patienter kan få gebyr. For at undersøge hvordan gebyret
virker, vil patienterne på Ortopædkirurgisk Ambulatorium i Viborg blive
delt i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe får et bilag med i deres
indkaldelsesbrev om, at de skal betale 250 kr., hvis de bliver væk uden at
melde afbud. For den anden gruppe er alt som det plejer.
På Radiologisk Afsnit i Silkeborg er projektet delt op i to perioder: I første
periode vil ingen patienter kunne få gebyr, mens alle patienter i anden
periode vil blive pålagt gebyr.

Hvor lang tid varer forsøget?
Selve forsøget varer omkring et år. Fra foråret 2015 til foråret 2016.
Herefter skal forskningsprojektet analysere resultaterne.
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