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Aftale om kommunikation mellem BRK, Psykiatrisk Center Bornholm og Bornholms Hospital i forbindelse 
med kommunal ledsagelse til hospitalsbehandling  

Baggrund  

Der er indgået en grundaftale mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen om finansie-
ring af kommunal ledsager i forbindelse med hospitalsbehandling jf. vedhæftede aftale.  Aftalen skal sørge for, at 
borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får den nødvendige personlige hjælp og støtte til ledsagelse i 
forbindelse med behandling på hospitalet.  
 

 
Grundaftale mellem 
hospitalerne i Regio              

Skabelon til 
standardkontrakt.do 

Aftale om kommunikation lokalt på Bornholm  

Det er lokalt aftalt følgende om kommunikationen mellem BRK og hhv. Bornholms Hospital og Psykiatrisk Center 
Bornholm i forbindelse med kommunal ledsagelse til hospitalsbehandling  

Planlagte forløb   

Når Bornholms Regionskommune vurderer, at der er behov for kommunal ledsager:  

• BRK sender vedhæftede standardkontrakten - med første side udfyldt - med sikker post til:  
o Medicinsk afdeling (borgere indkaldt til behandling på medicinsk afdeling, herunder røntgen og 

laboratoriet) :  
Afdeling.for.Medicinske.Sygdomme.bornholms-hospital@regionh.dk 

o Kirurgisk afdeling (borgere indkaldt til behandling på kirurgisk afdeling, herunder røntgen og labo-
ratoriet) :  
Afdeling.for.Kirurgi.bornholms-hospital@regionh.dk 

o Psykiatrisk Center Bornholm: (borgere indkaldt til behandling på hhv åben afdeling, lukket afde-
ling og ambulant) pcbornholm@regionh.dk 

o Standardkontrakten sendes hurtigst muligt, og senest 5 hverdag inden opstart 
o I emnefeltet skrives: Kommunal ledsager ifm. hospitalsbehandling  

 
• Bornholms Hospital og Psykiatrisk afdeling besvarer kommunens henvendelse senest 3 hverdage efter 

modtagelse – enten med afslag eller ved at returnere standardkontrakten med de nødvendige oplysninger.  
 

Når Bornholms Hospital eller Psykiatrisk Center Bornholm vurderer, at der er behov for kommunal ledsa-
ger 

• Den respektive kommunale leder -  hvor borgeren er tilknyttet - kontaktes pr. telefon  og der aftales ledsa-
gelse. Husk at få oplyst sikkermail adresse.  

• Bornholms Hospital eller Psykiatrisk Center Bornholm udfylder Standardkontrakt (vedhæftet) og sender til  
aftalt mail.  

o I emnefeltet skrives: Kommunal ledsager ifm. hospitalsbehandling  
 

• Bornholms Regionskommune besvarer henvendelsen senest 3 hverdage efter modtagelse af standardkon-
trakten – enten med afslag eller ved at returnere standardkontrakten med de nødvendige oplysninger/under-
skrift.  

 
Akutte forløb 

• Hvis det kan nås  inden borger og ledsager tager afsted til hospitalet kontaktes Bornholms Hospital/Psykia-
trisk Center Bornholm og det oplyses, at borger er på vej og har behov for ledsager  

• Ved ankomst til Bornholms Hospital/Psykiatrisk Center Bornholm oplyser ledsager, at han/hun er kommu-
nal ledsager og at kommunen vurderer, at der er behov for ledsager i forbindelse med behandling.  
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• Bemærk, at ledsager ikke går ind i en diskussion om betaling med personalet på afdelingen, men beder   
Bornholms Hospital/Psykiatrisk Center Bornholm om at tage stilling til anmodningen og oplyser, at  kom-
mune vil fremsende en anmodning om finansiering af ledsager under forløbet.  

Forlængelse eller opsigelse  

• Aftalen kan opsiges med et varsel på 2 dage.  
• Hvis slutdato aftalt/fremgår af standardkontrakten og forlængelse ønskes:   

o Bornholms Hospital eller Psykiatrisk Center Bornholm: 
o Kontakter den kommunale leder telefonisk om forlængelse.   
o Sender ny  Standardkontrakt med forlængelse   

 

Overflytning mellem afdelinger/hospitaler 

Af grundaftalen fremgår det, at en aftale om ledsagelse kun er gældende på den hospitalsafdeling, hvor aftalen er 
indgået. Ved overflytning til anden hospitalsafdeling/center skal der foretages en ny vurdering af, om der forsat er 
behov for ledsagelse. I givet fald skal der indgås en ny skriftlig aftale med denne afdeling.  Det gælder også ved 
overflytning mellem afdelinger på Psykiatrisk Center Bornholm.  
 
Undtagelse:   
Bornholms Hospital har oplyst, at en aftale indgået med hhv. medicinsk eller kirurgisk afdeling på  Bornholms 
Hospital også gælder, hvis patienten flytter afdeling internt på hospitalet og at der ikke skal indgås ny skriftlig af-
tale i forbindelse med interne flytninger på Bornholms Hospital, hvis aftaleperioden ikke ændres.  


