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Først i slutningen af 1990’erne blev der iværksat et egentligt struktureret samarbejde over grænsen mellem 

Sønderjyllands amt og i første række Malteser St. Franziskushospitalet i Flensborg. Baggrunden for 

samarbejdet var lang transport tid for kvinder, der var opereret for brystkræft i Sønderjylland, der skulle 

efterbehandles med stråleterapi på Universitetshospitalet i Odense.  Samtidig var der et ønske fra de 

lægelige fagpersoner i Sønderborg og Flensborg om at etablere et samarbejde til gavn for den faglige 

udvikling på begge sider af grænsen. Strålebehandlingen for brystkræft var (er) så stor en succes, at 

Sønderjyllands amt indgik en aftale om at medfinansiere en strålekanon nr. 2 i Flensborg, for at der kunne 

være tilstrækkelig kapacitet til at stort set alle brystkræft patienter fra amtet kunne strålebehandles i 

Flensborg.  

Ret hurtigt efter etableringen af det første samarbejde blev der også på andre områder etableret formelt 

samarbejde, først og fremmest på akutområdet, hvor det blev fundet naturligt at såvel ambulancer som 

lægeambulancer kunne køre over grænsen, når det på grund af afstand og tilgængelighed var en fordel for 

patientbehandlingen. Denne form for samarbejde bliver fra dansk side styret via Falcks alarmcentral, der 

således kan disponere tyske ambulancer og lægeambulancer fra Flensborg og Nieböll.  

I forbindelse med nedlæggelsen af fødefunktionen i Tønder blev der aftalt en ordning med sygehuset i 

Nieböll så ukomplicerede fødsler fra Tønderområdet kunne foregå i Nieböll efter sædvanlig 

jordemoderkontrol i Danmark og i forbindelse med nedlæggelsen af akutberedskabet i Tønder blev der 

indgået først et udviklingsprojekt i Interreg. regi om etablering af en fælles helikopterfunktion bemandet 

med anæstesilæge til akut indsats primært i Tønderområdet. Denne helikopteraftale er siden blev til en 

sædvanlig driftsfunktion og har fået både det dækkede geografiske område i Region Syddanmark og 

funktionsområdet udvidet, så den nu også kan anvendes til indenregionale transporter. 

I amternes tid blev der i Sønderjylland indgået en aftale med sygehusene i Flensborg og Nieböll om en 

række mindre operationer, der var lang ventetid på at få udført i Sønderjylland. Denne aftale er siden 

udløbet og afløst af Danske Regioners aftaler med private udbydere. Herudover havde Odense 

Universitetshospital indledt et samarbejde med Universitetssygehuset i Kiel om forskning og uddannelse; et 

samarbejde der fortsat eksisterer og som er udbygget yderligere i et Interreg.  Projekt, hvor der er etableret 

et fælles kontor for udvikling af forskningsaktiviteter. 

I amternes tid blev der til støtte for udvikling af samarbejdet over grænsen etableret ”Region Sønderjylland-

Schleswig” med politisk deltagelse fra begge sider af grænsen.  Efter regions dannelsen i Danmark er der ud 

over ovennævnte region, der fortsat består som et samarbejde mellem kommunerne i det gamle 

Sønderjyllands amt og de tyske samarbejdspartnere etableret et politisk samarbejde mellem Region 

Syddanmark og Schleswig-Holstein, og der er udformet en egentlig partnerskabsaftale. 

Regionsrådsformand Carl Holst og ministerpræsident Peter Harry Carstensen har i høj grad været primus 

motor i dette partnerskabs samarbejde – i Region Syddanmark administrativt støttet af afdelingen for 

regional udvikling og de respektive fag-afdelinger i regionen.  



Efter dannelsen af Region Syddanmark, er der etableret en række andre samarbejder over grænsen.  De 

fleste af de etablerede samarbejder, har baggrund i en kapacitets difference på de to sider af grænsen, idet 

der har været manglende kapacitet i Danmark på en række områder, hvor der har været er eller blevet 

skabt kapacitet på tysk side. Dette skyldes til en vis grad presset på sygehusvæsenet i Danmark, der har 

givet ventetidsproblemer samtidig med, at der er indført ventetidsrettigheder, og en overkapacitet i 

Tyskland, der først sent har skullet tilpasse sygehussystemet til kortere liggetider og yderligere ambulant 

behandling. Traditionelt har der ikke i Tyskland været opereret med ventetider på sygehusbehandling, 

hvilket har medført en vis overkapacitet og samtidig med et fleksibelt personale, der har været indstillet på 

at inkorporere et antal danske patienter.  

På følgende områder er der etableret samarbejder: 

• Samarbejdet vedr. strålebehandling i Flensborg er udvidet til at omfatte en mulighed for alle 

kvinder i Region Syddanmark med brystkræft og for mænd med prostatakræft, patienter med 

småcellet lungekræft og pallierende behandlinger.  Patienter til kurativ stråletrapi bliver henvist fra 

de onkologiske afdelinger, mens patienter til palliativ stråleterapi kan henvises fra alle afdelinger. 

o Region Syddanmark stiller dette samarbejde til rådighed for de øvrige danske regioner.  

• Der er etableret en samarbejdsaftale med Universitetsklinikken i Kiel/Lübeck for strålebehandling 
af de første to patientkategorier på vegne af Danske Regioner. Aftalen gælder for hele DK. 

• Der er etableret samarbejde med Flensborg om kemoterapi behandling af patienter fra 

Sønderjylland med lungekræft og efter operation for tyktarmskræft. 

• Der er etableret en ”aflægger” af AMK i Odense (Akut Medicinsk Koordination) hos Flensborg 

Feurwehr. 

• Der er indgået aftale med Universitetsklinikken i Kiel/Lübeck om at kræftpatienter kan henvises for 
at opfylde kravene om hurtig udredning og behandling (brystkræft, hoved-hals kræft, tyk- og 

endetarmskræft, lungekræft). 

o  Denne aftale er stillet til rådighed for de øvrige regioner i DK. 

• Der er indgået en tilsvarende lidt mere uformel aftale med sygehusene i Flensborg, dog undtaget 

hoved-hals kræft, som man ikke har kompetence til. Denne aftale er i første omgang udelukkende 

til patienter fra Region Syddanmark 

• Der er indledt et fælles projekt mellem Region Syddanmark og flere parter i Schleswig-Holstein om 
et Interreg. A projekt omkring brystkræft. Dette er startet i 2008 og planlagt til slutte i 2010 og l 

munde ud i et konkret forslag om en grænseoverskridende brystkræft klinik baseret på de 

erfaringer, der opnås i samarbejdet mellem fagpersonerne fra de to regioner og en pilotafprøvning 

af de digitale kommunikationer over grænsen. 

• Der er tæt kontakt mellem de relevante parter i Odense Universitetshospital og 

Universitetsklinikken i Kiel/Lübeck om forskningsaktiviteter. 

• Der har været afholdt møde mellem sygehusledelse og professionelle fra Sygehus Sønderjylland og 
sygehusene i Flensborg mhp. at nedsætte arbejdsgrupper, der skal beskrive mulige fremtidige 

samarbejdsområder. Dette har udmøntet sig i en fælles beskrivelse af dels et dansk-tysk center for 

stråleterapi og nuklearmedicin (PET-CT) og dels en vision for et grænseoverskridende 

mammaendokrincenter.  

• Senest er der i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Rigshospitalet indgået aftale om, at 

danske patienter til knoglemarvstransplantation kan henvises til Kiel for at kompensere for den 

manglende kapacitet i DK. Dette samarbejde styres fagligt fra Rigshospitalet i et samarbejde med 

de hæmatologiske afdelinger i Odense og Vejle, og organiseres praktisk via Odense 

Universitetshospital. 



• På området øvre gastroenterologi har der gennem nogen tid været et fagligt samarbejde mellem 

OUH og Kiel, som lige nu også aflaster kapaciteten i Odense, men som også har til formål at sikre 
den uddannelsesmæssige kvalitet inden for området. 

 

På det politiske plan har der været afholdt flere møder med deltagelse af Regionsrådsformanden og andre 

politikere fra Region Syddanmark og ministerpræsidenten og politikere fra Schleswig-Holstein. Til disse 

møder har der også været deltagelse af fagpersoner fra begge sider af grænsen, og bl.a. holdt Jens Elkjær et 

indlæg på mødet i Kolding den 26. april 2008. Stemningen på møderne var meget positiv for et udvidet 

samarbejde, indtil der på et møde i Kiel December 2008 blev meldt ud fra den Schleswig-Holstein’ske 

sundhedsminister, at der fra tysk side ikke var noget større behov for at tyske patienter skulle benytte 

sygehusfaciliteter i Danmark. På det samme møde understregede Carl Holst, at et samarbejde burde basere 

sig på ligeværdighed, forstået på den måde, at der ikke kun skulle være en trafik den ene vej over grænsen, 
hvis samarbejdet skulle være bæredygtigt på længere sigt. 

 

Den proces, der administrativt var igangsat for at afklare, om der kunne ske en specialeplanlægning i den 

sydlige del af regionen i samklang med specialerne i specialet Flensborg, blev herefter standset, og det 

besluttet at gennemføre en specialeplanlægning, der kun tog hensyn til danske forhold. Dette var en 

konkret kursændring, der betød, at de forslag til konkrete grænseoverskridende funktioner, der var fremsat 

af henholdsvis Sygehus Sønderjylland (Vision for et Grænseoverskridende Mammaendokrincenter) og St. 

Franziskushospitalet (Dansk-Tysk center for stråleterapi og nuklearmedicin) blev stillet i bero. De eneste 

tilbageværende udviklingsprojekter i denne sammenhæng er de grænseoverskridende Interreg projekter 
vedr. forebyggelse og behandling af brystkræft (Grænseoverskridende samarbejde om brystkræft: 

Forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Schleswig-Holstein,) 

Osteoporose (Grænseoverskridende forbedring af situationen for osteoporosepatienter), Patientsikkerhed 

(En styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet mellem Danmark og Tyskland) og Videnregion (Videnregion - 

Syddanmark / Schleswig-Holstein) 

 

Senest har Schleswig-Holstein ønsket at få et samarbejde om behandling af cancerpatienter på det anlæg til 

partikelterapi, der er ved at blive bygget i Kiel, hvilket godt kan være realistisk i hvert fald indtil eller hvis et 

tilsvarende anlæg bliver tilgængeligt i Danmark. Andre områder, der har været nævnt som mulige nye eller 

udvidede samarbejdsområder er: 

• Fælles AMK beredskab (en udbygning af det nuværende akutsamarbejde) 

• Stamcelleforskning  

• Sjældne sygdomme og vanskelige procedurer 

• Uddannelse  

• Virtuelt cancercenter 

• Radio medical 

 

Indtil videre er der i årsplanen for samarbejdet aftalt, at der primært skal tages udgangspunkt i de 

eksisterende samarbejder samt lade de tyske sygehuse byde med, når Region Syddanmark udbyder 

undersøgelser og behandlinger i licitation. Herudover kan de enkelte sygehuse sondere mulighederne for et 

udvidet samarbejde og bringe evt. forslag frem til politisk behandling. 

 

 

 

 

 



Organisationen i Tyskland 
 
Organisering. 

 

I Tyskland har man 4 organisatoriske niveauer: Forbundsstat, Delstat, Amt (Kreis) og Kommune. På det 

overordnede statslige niveau foregår lovarbejdet og der udstikkes rammer for det decentrale arbejde. En 

hjørnesten i dette arbejde er SGB som er sociallovbogen, der omfatter i alt 12 bøger. Dens primære opgave 

er, som det fremgår af første afsnit i SGB I, at den heri beskrevne lovgivning skal bidrage til at skabe social 

retfærdighed og realisere social sikring og sociale ydelser, herunder social hjælp og hjælp til opdragelsen. 

 

Den skal bidrage 
- til at sikre et menneskeværdigt liv; 

- til at skabe lige forudsætninger, så borgerne, herunder de unge, frit kan udfolde deres personlighed; 

- til at beskytte og fremme familien; 

- til at gøre det muligt at tjene til livets ophold ved en beskæftigelse efter eget valg og 

- til at forhindre eller udligne særlige belastninger i livet, også gennem hjælp til selvhjælp. 

Sociallovbogen omfatter følgende bøger: 

SGB I   Generel del 

SGB II   Grundsikring for arbejdssøgende 

SGB III  Arbejdsfremme 

SGB IV  Fælles bestemmelser for social sikring 
SGB V  Lovpligtig sygeforsikring 

SGB VI  Lovpligtig pensionsforsikring 

SGB VII Lovpligtig ulykkesforsikring 

SGB VIII Børne- og ungdomsforsorg 

SGB IX  Handicappedes revalidering og deltagelse i arbejds- og samfundslivet 

SGB X  Socialforvaltningsprocedurer og beskyttelse af sociale data 

SGB XI  Social plejeforsikring 

SGB XII Socialhjælp 

Derudover er der opført yderligere 16 love, der skal sikre borgerne socialt, samt yderligere seks 

retsbestemmelser. 
 

Det er således centralt reguleret, at alle borgere over en fastlagt indkomstgrænse (under denne grænse er 

man omfattet af social sikring) skal have en sygeforsikring, og rammerne for den lægelige service, herunder 

hospitalstilbuddet fastlægges, hvorefter det konkretiseres og udføres på decentralt niveau (in casu 

Schleswig-Holsteins regering og parlament). 

Sygehusstrukturen i Schleswig-Holstein fastlægges af delstatsregeringen, forstået på den måde, at de 

udstikker rammerne for hvilken service, der skal tilbydes og så er det op til f.eks. Flensborg by et sikre, at 

denne service forefindes på plads. Et eksempel herpå kunne være, at hvis de privatejede sygehuse i 

Flensborg (NGO ejede) valgte at flytte deres aktivitet uden for byen, kunne regeringen forlange at 

Flensborg by etablerede det forlangte tilbud i byen. 
 

Selve den konkrete specialeplanlægning varetages i et samarbejde mellem delstaten, sygehusene og 

sygekasserne.  

 

Sygehusene i Tyskland og også i delstaten er en blanding af offentligt ejede (Universitetshospitalet i 

Kiel/Lübeck og amtshospitalet i Nordfriesland), NGO ejede (de to sygehuse Malteser og Diako i Flensborg) 

og private (DAMP). Fordelingen er ca. 173 til hver gruppe.  

 



De tyske patienter kan frit vælge en praktiserende læge blandt de såkaldt ”Niedergelassene Vertragsärzte”. 

De kan ligeledes vælge praktiserende speciallæge. Foreningen af læger, der driver praksis kaldes 

”Kassenärztliche Vereinigung (KV S-H)” og har således monopol på at drive praksis for de lovmæssigt 
sygeforsikrede patienter og er derfor en vigtig spiller på området, da det er igennem disse de henvises til 

sygehusbehandling eller anden ambulant behandling.  Alle læger inklusive sygehuslægerne er også 

organiseret i et Ärztekammer (ÄK S-H), og det er disse to organisationer (KV S-H og ÄK S-H), der har ansvar 

for at sikre, at der er en fordeling af læger i området, så alle patienter kan modtage den nødvendige 

behandling både i primærsektoren og på sygehusene. KV S-H og ÄK S-H er offentligt autoriserede 

organisationer, som er en slags lægelig selvforvaltning under offentlig kontrol. KV S-H har til opgave at sikre 

dækning af praktiserende (kassenärztliche) læger, mens ÄK S-H har faglig kontrol med alle læger 

(videreudddannelse, legale spørgsmål, Mæglinger osv.) 

 

Indtil den nye sundhedslov blev vedtaget i 2004 var det kun universitessygehuse og personligt udpegede (af 
KV) læger i sygehuset (klinikker), der måtte varetage ambulant behandling, mens sygehusene generelt kun 

måtte have indlagte patienter. Det er der nu blødt op på, men fortsat er Tyskland et af de lande, der har 

den højeste andel af indlagte patienter og dermed en lille andel af ambulante behandlinger, ex. Dagkirurgi. 

Samtidig er der en meget stor dækning af sygehuse – således 89 alene i Schleswig-Holstein med ca. 30.000 

ansatte. Belægningsprocenten er tilsvarende lav på omkring 80%, hvilket resulterer i, at der ikke er 

ventelisteproblemer i Tyskland. 

 

Finansiering. 

 

Som nævnt skal alle borgere (over en vis indkomstgrænse) være omfattet af en sygeforsikring. Dette er 
organiseret i sygekasser, hvoraf der er knap 300 i Tyskland. Som hovedregel betaler medlemmer ½ af 

kontingentet og arbejdsgiveren den anden ½, men der er særregler for lavtlønnede, arbejdsløse og 

pensionister, hvor der sker en alternativ finansiering.  

 

De fleste sygekasser er offentlige organiseret som ovenfor, mens ca. 10 % har en helt privat sygeforsikring.  

Den største sygekasse i Schleswig-Holstein er AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse) med ca. 33% , andre er 

Tekniker Krankenkasse (TK) og DAK, BEK og IKK som de største. 

 

Når en patient går til læge betales der 10 € for det første besøg hvert kvartal. Ligeledes betales der 10 € for 
hver dag en patient er indlagt på sygehus. Selve prisen for behandling aftales mellem sammenslutningen af 

sygekasser og dels sygehuse og dels praktiserende læger. De sidste slutter sig ofte sammen i netværk for at 

kunne udnytte forskellige kompetencer og for at patienterne kan undgå at skulle betale de 10 € for hvert 

besøg hos en ny læge. Denne konstellation skal ligeledes godkendes af sygekasserne. Sygehusbehandlingen 

betales ny via et DRG system, hvor det tidligere var baseret på dagstakster. Dette medfører, at der nu også i 

Tyskland er en bevægelse mod kortere liggetider og dermed igen øget kapacitet. 

 

Transport til behandling betales af sygekasserne efter lignende regler som i DK, og også her er der 

brugerbetaling på 10 % - både til ambulant behandling og til indlæggelse.  

 
Generelt er der 3 finaiseringssystemer: 

• DRG til afregning af sygehusindlæggelser fra sygekasserne 

• GOA hvor den enkelte læge kan få betalt et honorar fra privatpatienter (herunder også 

udenlandske) og hvoraf han skal betale sygehuset en del 

• EBM som er den takst sammenslutningen af praktiserende læger aftaler med sammenslutningen af 

sygekasser  
 



Driften af sygehuse og primærlæge service finansieres således for langt størsteparten af sygekasserne.  

Anlægsudgifter til nybyggeri og større anskaffelser sker til dels via bevilling fra delstaten og dels via 

driftsbudgetterne på sygehusene. Det er den vedtagne hospitalsplan i delstaten, der afgør, om et sygehus 
kan få del i de centrale anlægsmidler. Et sygehus uden for planen kan dog godt indgå aftale med 

sygekasserne om patientbehandling.  

 

Patientrettigheder. 

 

Som nævnt kan en patient frit vælge den læge, de ønsker at gå til – og det gælder også speciallæge, som de 

kan gå til uden henvisning, hvor de dog så skal betale 10€. De kan også selv bestemme på hvilket hospital, 

de ønsker behandling, og de har ret til at søge second opinion.   

Patienterne får fra deres sygekasse et sygesikringskort, som dokumenterer deres medlemskab og 

bestemmer hvortil regninger skal sendes.  
I Flensborg, hvor der er et aktivt miljø for e-health og telemedicin har man etableret et projekt med et 

udvidet sygesikringskort (e-health card), der også indeholder medicinske data om den enkelte patient. 

Ligeledes er der i Flensborg området etableret et sikkert netværk mellem læger og hospitaler (Medicom 

net), som fungerer nogenlunde som sundhedsdatanettet i DK. 

 

I princippet har tyske patienter ret til at søge deres behandling også i andre EU lande. På en konference i 

Hamborg 2009 beskrev Teknik Krankenkasse det således: 

All German citizens can claim EU cross-border treatments to which they would be entitled in Germany: 

_ outpatient treatment without prior approval. 

_ inpatient treatment only with prior approval. 

 

Costs for EU cross-border care must generally be reimbursed up to the amount which would be reimbursed 

in Germany if the domestic preconditions are fulfilled 

 

En repræsentant for AOK I Schleswig-Holstein oplyser endvidere, at man allerede i dag kan udstyre en 

patient, der ønsker behandling i et andet land, med en forhåndsgodkendelse.  Teknik Krankenkassen har 

gennemført i 2009 en undersøgelse blandt deres medlemmer af hyppigheden af elektiv behandling i et 

andet land, og fundet, at det ikke er ualmindeligt. Den gruppe, der har søgt en sådan behandling kan 

karakteriseres således: 
 

• "best agers" over 60 years (79%) 

• both equally females and males (42% and 52%) 

• Retirees and pensioners (79%) 

• Compulsory insurants (77%) 

• Low income groups (48% gross income less than 1.500 €, 28% less than 2.500 € = 76%) 

• Patients living in border regions (73%) 

• Patients with satisfying or less good health status (70%) and with chronic illnesses (63%) 

 

Teknik Krankenkassen ser dette som en stigende tendens, især for indbyggere i grænseregioner, men også 

som egentlig sundhedsturisme, hvor behandling kombineres med kur eller anden form for mere 

afslapningsophold. Denne form for sundhedsturisme ønsker man også at satse på i Schleswig-Holstein, hvor 
man har iværksat et udviklingsprojekt under titlen ”Gesundheitsregion Nord”, og hvor man bl. a. er 

interesseret i et samarbejde over grænsen til Danmark. 

 

Som grundlag for en analyse af de kulturelle forudsætninger for det grænseoverskridende samarbejde kan 

Kent Jensens masterafhandling ”Interkulturelle Zusammenarbeit” fra Syddansk Universitet og Universitetet 

i Flensborg anvendes. 



 

Perspektiv. 

 
Der er en lang tradition for et grænseoverskridende samarbejde, når der foreligger et konkret behov på den 

ene eller begge sider af grænsen. De parter, der har deltaget i et sådant samarbejde, har generelt været 

tilfredse hermed både på grund af resultaterne og på grund af det kollegiale netværk, der herved er skabt. 

Der har derfor været flere forslag til nye initiativer på området fra begge sider af grænsen. 

 

Politisk og administrativt har der været givet udtryk for, at et samarbejde mellem de to regioner kunne 

styrke dem begge set i et europæisk perspektiv. 

 

Der er ikke noget formelt, der hindrer et øget samarbejde. Der er ikke formelle hindringer for, at patienter 

fra begge sider af grænsen kan modtage behandling på den anden side.  Hidtil har patientstrømmen 
næsten udelukkende gået fra Danmark til Tyskland, og hverken Kassenärztliche Vereinigung eller 

Krankenkasserne har vist større interesse i at visitere patienter til Danmark, og patientern har i princippet 

frit valg til såvel læge som sygehus, men modtager naturligvis rådgivning af den praktiserende læge. 

Imidlertid burde der være områder, hvor dette kunne være attraktivt både for patienter og for 

sygekasserne, for eksempel inden for dagkirurgi og anden ambulant behandling, som er langt mere 

udbygget i Danmark. 

 

I andre dele af EU – og Tyskland – er lignende samarbejder langt fremskredne i regi af såkaldte Euregio’s. 

Regioner i Tyskland, Belgien og Holland i området omkring Aachen – Mastricht – Liege har indført et fælles 

sygesikringskort, som giver patienterne ret til at søge behandling i det land de ønsker uden at på 
forhåndstilsagn og lignende aftaler er etableret på grænsen til Schweiz (Basel) og til Frankrig (Alsace), og i 

det europæiske samarbejde mellem regionerne (Regions for Health og AER) har man gennem flere år sat 

fokus på det grænseoverskridende samarbejde ved konferencer og surveys.  

 

Ved studiebesøg i disse regioner kan man få yderligere oplysninger om baggrund, organisation og resultater 

af dette udvidede samarbejde.  

 


