
 
 
 
 
 

 

 

Dokumentnr.: 260077 

 

Behandlinger  som tilbydes på Privathospitalet Kollund i henhold til 
aftale af 18. februar 2003 mellem Amtsrådsforeningen og Privatho-
spitalet Kollund om behandling af patienter, som ikke har kunnet 
tilbydes behandling inden for 2 måneder i det danske, offentlige sy-
gehusvæsen 
 
Amtsrådsforeningen samt Hovedstadens Sygehusfællesskab og Privatho-
spitalet Kollund, er enige om, at patienter, som er omfattet af bestemmel-
serne i § 5 g i Lov om sygehusvæsenet (om ret til at vælge behandling på 
et privat danske sygehus, klinik mv. eller udenlandsk sygehus, såfremt 
det danske, offentlige sygehusvæsen ikke har kunnet tilbyde behandling 
inden for 2 måneder) kan blive behandlet på Privathospitalet Kollund i 
henhold til nærværende bilag. 
 
1. Privathospitalet Kollund 
Privathospitalet Kollund er beliggende i naturskønne omgivelser ved 
Flensburg Fjord midt i Kollund 4 km. fra den dansk-tyske grænse. Hospi-
talet har ambulatorium med faciliteter til forambulant undersøgelse og 
ambulante operationer, moderne operationsstuer samt sengeafdeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Behandlinger  
Følgende behandlinger er omfattet af aftalen: 

18-02-2003 

J.nr. 100-250417 
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Koder Indgreb  DRG- 

nr. 

DRG- 

priser 

Ortopædkirurgi 
Skulder 
NBA00,02,09,

20,22 

Exploration/diagnostik i led, artrosko-

pisk, skulderreg. 

 0821  

NBG09 Ledresektion, artroplastikker og artro-

deser i skulderegion 

 2112  

NBK01 Knogleoperationer, skulderregion og 

overarm 

 0816  

NBK02   0825  

NBK03   0825  

NBK11   0816  

NBM79 Excisio bursae i skulderregionen og på 

overarmen 

(Indlæggelse) 0821  

NBM79  (Ambulant) PG01C  

NBM99  (Indlæggelse) 0821  

NBM99  (Ambulant) PG02B  

NBU39   0829  

NBU99, 

 

Lokal fjernelse af osteosyntesemateria -

le 

  

0819 

 

NCA02,09 Exploration i bløddele i albueled og på 

underarm, åben 

 0821  

NCA21   0827  

NCA20,22,29   0825  

NCK00-11 Knogleoperationer, albue og underarm  0825  

NCK12   0826  

NCK13-39   0825  

NCL39,49,59 Operation for tennisalbue   0821  

NCM39 Operationer på fascier, seneskeder, 

ganglier og bursae ved albueled og på 

underarm 

(Indlæggelse) 0821  

NCM39  (Ambulant) PG01C  

NCM49  (Indlæggelse) 0821  

NCM49  (Ambulant) PG02B  

NCM59   0821  

NCM79  (Indlæggelse) 0821  

NCM79  (Ambulant) PG02B  

NCM99 Operation på fascie, seneskede,  0821  
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ganglion, bursa, albue/underarm, andet 

NCN09   0825  

NCN19   0825  

NCU39 Fjernelse af indsatte stifter og skruer Indlæggelse 0829  

NCU39  Ambulant PG02B  

NCU49   0819  

Håndkirurgi 

NDA02,09 Eksploration  bløddele, hånd og hånd-

led, åben 

 0821  

NDA02  Ambulant PG02B  

NDE22 Ligamentorrhaphia s. reinsertio loga-

menti på håndens led 

 0826  

NDK00,01,02,

03,10,11,12, 

13,20,21,22,23 

Knogleoperationer på hånd og håndled  0826  

NDM09,19,29,

40,41,59,51, 

69,79,99 

Operationer på fascier, seneskeder, 

ganglier og bursae på håndled og hånd 

 0826  

NDM39 Excision ganglion synovialis, på hånd-

led og hånd 

 0103  

NDN09,19,29 Transplantationer til håndled og hånd  0826  

NDU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr på 

håndled og hånd 

Indlæggelse 0829  

NDU39  Ambulant PG02B  

NDU49 Lokal fjernelse af osteosyntesemateria-

le 

 0826  

 

Hofte/lårben 

NFA02 Eksploration i bløddele omkring hofte-

led og lår, åben 

 0821  

NFA02   PG02C  

NFK09,29,39 Knogleoperationer på femur  0818  

NFK19 Knogleoperationer på femur  0817  

NFL04,09,19, 

29,39,49,59,69

,79,89,99 

Muskel og seneoperationer i hofteregi-

on og på lårben 

 0821  

NFM09,19,29, 

79,99 

Operationer på fascier, seneskeder, 

ganglier og bursae i hofteregion og lår-

ben 

 0821  
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NFU39 Fjernelse af eksternt fiksationsudstyr 

fra femur 

Indlæggelse 0829  

NFU39  Ambulant PG02D  

NFU49 Fjernelse af internt fiksationsudstyr fra 

femur 

Indlæggelse 0818  

NFU49  Ambulant PG02B  

Knæ/underben 

NGA01,11,21,

31 

Eksploration, diagnostisk artroskopi og 

biopsi, knæled 

 0827  

NGA02,09,22,

32 

Eksploration, diagnostisk artroskopi og 

biopsi, knæled 

 0821  

NGA02  Ambulant PG02A  

NGA12,19 Eksploration, diagnostisk artroskopi og 

biopsi, knæled 

  

0814 

 

NGD01,02,09,

12,19,21,22,29 

Kikkertoperation med menisksyning   

0814 

 

NGD12,19  Ambulant PG02A  

NGD11 Kikkertoperation med meniskoperation  0827  

NGE09,45,53,

54 

Operationer på ledkapsler og ledbånd i 

knæled 

 0814  

NGE09  Ambulant PG02A  

NGE45  Ambulant PG02E  

NGF01,02,09,

12,19,22,29, 

31,32,39,91,92

,99 

Synovectomia articuli  0814  

NGF12  Ambulant PG02A  

NGF11 Synovectomia partialis articuli genu  0827  

NGH72,79 Andre knæledsoperationer  0814  

NGK09 Knogleoperationer, knæled og under-

ben 

 0819  

NGK19,29,39 Knogleoperationer, knæled og under-

ben 

 0816  

NGK19  Ambulant PG02A  

NGK29  Ambulant PG02B  

NGL29,39, 

49,59 

Operation for springerknæ    

0821 

 

NGL49,59  Ambulant PG02A  

NGM* Operationer på fascier, ganglier og bur-    
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sae, knæled og underben 0821 

NGM02,39,79,

99 

 Ambulant PG02B  

NGU39 Fjernelse af osteosyntesemateriale  0829  

NGU39  Ambulant PG02B  

NGU49 Fjernelse af osteosyntesemateriale  0819  

Fod/fodled 
NHA02,09 Eksploration i bløddele, fodled og fod, 

åben 

  

0821 

 

NHE29,39, 

49,59 

 

Ankelstabiliserende operation 

  

0822 

 

NHE49  
Hvis diagnosen 
er DS93.2x 0816  

NHG04,05,15,

44 

Ledresektion, artroplastikker, og artro-

deser, fodled og fod 

  

0822 

 

NHK09,19,29, 

39,49,59,69,99 

Knogleoperationer, fodled og fod   

0822 

 

NHL04,09,19,

29,39,49,59, 

59A,69,79,89,

99 

Muskel- og seneoperationer, fodled og 

fod 

  

0822 

 

NHM09,19 Operationer på fascier, seneskeder, 

ganglier og bursae, fodled og fod 

 0822  

NHM29   0821  

NHM39  Indlæggelse 0821  

NHM39  Ambulant PG01E  

NHM49   

NHM59   0821  

NHM79   0822  

NHN09,19 Transplantationer, fod og fodled  0822  

NHR09,19,29 Excisio af bløddelstumor  0821  

NHT50,51,52,

53 

Pseudoartrodeser  0816  

Nervefrilægning 

ACC51 Karpaltunnel syndrom 0103  

ACC52,53,54,

55,59,99 

Operationer pga. funktionelle forstyrrelser på perifere 

nerver 

0105  

Negle  

KQDH00,10, Operationer på tånegle Indlæggelse 0914  



 

Dokumentnr.: 260077 

Side 6 

    

20 

KQDH00,20  Ambulant PG01F  

KQDH10  Ambulant PG01C  

Operationer på hud og underhud 

KQAA00,10 Incision af hud på hoved og hals  Indlæggelse 0914  

KQAA00,10  Ambulant PG01B  

KQAB00 Behandling af sår på hoved og hals  Indlæggelse 0914  

KQAB00  Ambulant PG01D  

KQAC00 Fjernelse af fremmedlegeme fra hud på 

hoved og hals  

Indlæggelse 0914  

KQAC00  Ambulant PG01B  

KQBE00,05 Excisioner og korrektion af hud på 

trunkus 

Indlæggelse 0909  

KQBE00,05  Ambulant PG01F  

KQBE10,15, 

35,40 

  0914  

KQBE10  Ambulant PG01E  

KQBE35,40  Ambulant PG01F  

KQBE20,30  Indlæggelse 0910  

KQBE20,30  Ambulant PG01F  

KQCA00,10 Incision af hud på overskstremiteten Indlæggelse 0914  

KQCA00,10  Ambulant PG01B  

KQCE00,05 Excision og korrektion af hud på over-

ekstremiteten 

Indlæggelse 0909  

KQCE00,05  Ambulant PG01F  

KQCE10  Indlæggelse 0914  

KQCE10  Ambulant PG01E  

KQCE20,30, 

35 

 Indlæggelse 0910  

KQCE20,30, 

35 

 Ambulant PG01F  

KQCH00,10, 

20 

Operation på fingernegl Indlæggelse 0914  

KQCH00  Ambulant PG01F  

KQCH10,20  Ambulant PG01C  

KQDA00,10 Incision af hud på underekstremiteten Indlæggelse 0914  

KQDA00,10  Ambulant PG01B  

KQDB00 Behandling af sår på underekstremite-

ten 

Indlæggelse 0914  



 

Dokumentnr.: 260077 

Side 7 

    

KQDB00  Ambulant PG01D  

KQDE00,05 Excision og sutur af hud på unde-

rekstremiteten 

Indlæggelse 0909  

KQDE00,05  Ambulant PG01F  

KQDE10  Indlæggelse 0914  

KQDE10  Ambulant PG01E  

KQDE20,30, 

35 

  0910  

KQDE20  Ambulant PG01F  

Punkturer, punktionsbiopsier og mindre operationer 
Mobilisering, immobilisering, forbinding  
Medikamentel behandling af lidelser i bevægapparatet 
KNTA1D 

KNTA1X 

Simpel incision af bløddele,   PG01B  

KTQW99 Mindre operationer på hud og subcua-

tant væv 

 PG01F  

KTNA3G 

KNTA3H 

KNTA3X 

Artrocentese  PG02D 

 

 

BAFA6 Smertebehandling med blokade  PG10B  

BLNH0,00,10 Medikamentel behandling af lidelser i 

bevægapparatet 

 PG02D  

BLPA1,2,3,4, 

5,6,7,8 

Mobilisering, immobilisering, forbin-

ding 

 PG02D  

Operation for åreknuder 

PHB10,12,13,

14,99 Ligatur af vene  0520  

PHD10,11,12,

15,99 Resektion af vene  0520  

Parenkymkirurgi 

JAB* Operation for hernia inguinalis   0620  

JAC10,11,40 Operation for hernia femoralis   0620  

 

 

JAD* 

 

Operation for mindre brok i operation-

sar 

  

 

0622 

 

JAD10,30, 

JAE10,JAF10,

JAG00,96, 

Brokoperation, ambulant  PG05D  
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JWC00 

JHA00, 

JHB00,20,30,

96, JHD00, 

JHW99 

Operation i anus el. rectum Ambulant PG05E  

JHB* Behandling af hæmmorroider og anal 

slimhindeprolaps 

 0618  

JHD* Dilatation og incision af analsphincter  0618  

JKA21 Laparaskopisk galdeoperation, u. 

kompl. bidiagnoser 

 0708  

Nyre- og urinvejssygdomme og sygdomme i mandlige kønsorganer 
KFD*, undta-

gen KFD00, 

26,46,56 

Resection af testis, testis  hinder og 

sædveje 

 PG07A  

KFD00,26  Ambulant PG05D  

KDF00,26  Indlæggelse 1204  

KDF56  Indlæggelse 1204  

KHG20 Operatio pro induratio penis plastica7 

Penis arcuata 

 1206  

Operation på mammae 

 

HAB00 

Fjernelse af knude i bryst  0911  

 

HAD30,35 

Korrigerende operationer på ma mmae   

0905 

 

HAD40 Operatio pro ptosi mammae  0905  

Plastikkirurgi 

QBJ30 Korrektion for abdomen pendens  0910  

 
Ambulante procedurer 
 
PG05A Fordøjelsessystemet: Rectoskopi   

KJHA10 Excisio probatoria canalis analis  

KUJG02 Rektoskopi 

KUJG05 Rektoskopi med biopsi 

KUJH02 Anoskopi 

KUJH05 Anaskopi med biopsi 
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PG07A Mandlige kønsorganer: Sterilisationer el. anden operation på 
mandlige kønsorganer 

 

KKFC00   Orchiectomia et epididymectomia unilateralis  

KKFC10  Orchiectomia et epid idymectomia bilateralis  

KKFD16 Resectio epididymis  

KKFD50 Resectio et ligatura venae spermaticae internae 

KKFD96   Resektion af testis, testis - hinder og sædveje, anden 

KKFH00  Operation for kryptorchisme/retentio testis  

KKFH10 Orchiopexi 

KKFH30 Vaso-vasostomia 

KKFW99   Operation på scrotalindhold, anden 

KKGA10   Incisio præputii 

KKGB00  Excisio probatoria penis  

KKGH10 Operatio pro phimose 

KKGH20 Operatio pro induratio penis plastica/penis arcuata 

KKGH80 Operatio plastica cutis penis  

KKGH99   Rekonstruktiv operation på penis, anden 

KKGV00  Repositio paraphimosis  

KKGV10  Løsning af præputialae adhærencer 

KKGW99 Penisoperation, anden 
 
 
De nævnte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige undersøge l-
ser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, anæstesi, evt. omkost-
ninger som følge af komplikationer opstået under indgrebet, som ikke 
kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, eventuel genoptræning 
under indlæggelsen samt udgifter til proteser, implantater mv.  
 
Endvidere er omfattet nødvendig medicin i relation til behandlingen un-
der indlæggelse samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til mindst 
2  dages forbrug herudover. 
 
 
Rekonstruktion af bryst med implantat (komplet forløb) 
 
Rekonstruktion af mammae med implantat  
 
Forløb:  
• Operation – indsættelse af midlertidig protese (HAE00 (DRG 0905))  
• Periode med ambulante besøg, hvor der indsprøjtes saltvand i prote-

sen.  
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• Fjernelse af midlertidig protese og indsættelse af fast protese 
(HAE00 (DRG 0905)) 

• EVT: Operation på modsidigt bryst: Reduktion el. protese (HAD 
(DRG 0905)) 

• Brystvorterekonstruktion (HAE20 (PG01C)) 
 
Dertil kommer forundersøgelse og kontrol.  
 
Flere af ovenstående operationer kan foretages under samme indgreb. 
Dette bør i det enkelte tilfælde bero på en faglig medicinsk vurdering. 
Operationsmetode fastlægges inden forløbet i samråd med det henvisen-
de sygehus ved henvisende læge. 
 
Den nævnte pris inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlin-
ger i forbindelse med indgrebene, herunder forundersøgelser, kontrol, 
evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, 
som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning 
under indlæggelse samt udgifter til proteser, implantater mv.  
 
Behandlinger af senkomplikationer, der opstår efter patienten er afsluttet 
fra klinikken er ikke dækket af anførte pris.  
 
 
3. Forundersøgelse og kontrol samt ambulante ydelser 
I det omfang Privathospitalet Kollund foretager en forundersøgelse af pa-
tienten inden indgrebet, afregnes denne svarende til XX, såfremt forun-
dersøgelsen ikke finder sted samme dag som selve behandlin-
gen/indgrebet. Såfremt forundersøgelsen finder sted samme da som ind-
grebet, kan der ikke tages særskilt betaling herfor. 
 
I det omfang Privathospitalet Kollund udfører nødvendig kontrolunder-
søgelse af patienten efter indgrebet, afregnes sådanne kontrolundersøge l-
ser ligeledes svarende XX, såfremt kontrolundersøgelsen ikke finder sted 
samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Der kan ikke tages sær-
skilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som sel-
ve indgrebet. 
 
I tilknytning til indgreb/undersøgelser, som indplaceres takstmæssigt i en 
ambulant proceduregruppe, tillægges proceduretaksten XX. Såfremt der 
udføres flere procedurer i forbindelse med samme ambulante besøg, kan 
der kun opkræves for den dyreste procedure. 
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4. Hjælpemidler og behandlingsredskaber 
Ved hjælpemidler og behandlingsredskaber forstås apparatur og hjælpe-
midler, som patienten forsynes med ved udskrivning fra sygehus med det 
formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresulta-
tet eller forhindre forringelse heraf. Typisk vil der være tale om krykke-
stokke, armslynger, skinner, kørestole mv. 
 
Ved udlevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber, som ikke kan 
genanvendes, faktureres patientens bopælsamt til kostpris. 
 
Øvrige behandlingsredskaber og hjælpemidler udlånes vederlagsfrit fra 
Privathospitalet Kollund. Såfremt det udleverede hjæ lpemiddel ikke er 
returneret til Privathospitalet Kollund af patienten selv eller patientens 
bopælsamt, subsidiært det henvisende sygehus senest 3 måneder efter, at 
patienten er udskrevet derfra, faktureres patientens bopælsamt for det ud-
lånte hjælpemiddel til kostpris. 
 
Såfremt der udleveres hjælpemidler til patienten skal det fremgå af den 
faktura, der sendes til amtet efter endt behandling, hvilke hjælpemidler 
der er udleveret samt kostprisen for disse. 
  
 
5. Henvisnings- og kvalitetssikringskrav 
Indikation og operationsmetode fastlægges af det henvisende sygehus 
ved den henvisende læge. I tilfælde af at Privathospitalet Kollund efter 
forundersøgelse af patienten har divergerende opfattelse af indikation, 
patientens helbredstilstand samt operationsmetoder, må behandlingstil-
tag, som medfører meromkostninger kun iværksættes efter forudgående 
aftale med den henvisende læge. 
 
I det omfang, der optræder komplicerende bidiagnoser til den lidelse, pa-
tienten er henvist til behandling for, som har indvirkning på prisen for 
behandlingen, må behandlingstiltag ligeledes kun iværksættes efter for-
udgående aftale med den henvisende læge 
 
Såfremt der ikke kan opnås enighed med den henvisende læge om indika-
tion, operationsmetodens art, patientens tilstand mv., kan Privathospitalet 
Kollund afvise at behandle patienten. 
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6. Patientinformation mv. 
Privathospitalet Kollund 
Bredsdorfvej 10 
Kollund 
6340 Kruså 
Tlf. 20246212 
e-mail: info@privathospitaletkollund.dk  
 
Kontaktperson for henvisende sygehuse og patienter: Asmus Overbeck 
Petersen  
E-mail adresse for patienter: info@privathospitaletkollund.dk  
E-mail adresse for administrative og andre henvendelser: 
ao@privathospitaletkollund.dk  
 
Nærmere information om Privathospitalet Kollund kan findes på klinik-
kens hjemmeside: www.privathospitaletkollund.dk  
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Nærværende aftale er udarbejdet i 3 eksemplarer, idet hver af aftalens 
parter modtager et eksemplar i underskrevet stand. 
 
 
København, den 18. februar 2003 
 
For Amtsrådsforeningen   For Privathospitalet Kollund 
 
 
Kristian Ebbensgaard     
 
 /     
 
  Lone Christiansen   
 
 
 
For Hovedstadens Sygehusfællesskab 
 
 
  
  / 
 
              _______ 


