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Det engelske sundhedsministerium udsender hø-
ringsdokument 
 
Det engelske sundhedsministerium udsender høringsdokument om 
ændringer i ydelser i forbindelse med visse hjælpemidler 
 
Sundhedsministeriet (DH) har offentliggjort et høringsdokument om ydel-
ser i forbindelse med levering af sårbandager, kontinensprodukter, sto-
miprodukter og andre hjælpemidler der bruges i patientbehandlingen i 
den primære sektor (hjemmeplejen) og den sekundære sektor (hospita-
lerne). - Betalingsordningerne for disse produkter og serviceydelser har 
været i kraft i næsten 20 år og trænger til revision, siger ministeriet, som 
samtidig udtaler at hovedformålet med ændringerne er at patientplejen 
bliver af samme kvalitet som nu, eller bedre. Høringsdokumentet indgår i 
en høringsrunde, hvor DH bl.a. er i dialog med virksomheder der er leve-
randører til sundhedsvæsenet. 
 
Coloplast sælger stomi-, kontinens, og sårplejeprodukter på det engelske 
marked gennem datterselskabet Coloplast Ltd. Datterselskabet sælger til 
grossister og forhandlere, dvs. bl.a. home care virksomheder og apote-
ker. En del af Coloplasts salg sker gennem home care virksomheden 
Charter Healthcare. Charter Healthcare yder sammen med produktleve-
rancer service til patienterne, herunder rådgivning om hvordan de anven-
des. 
 
DH foreslår 5-15% lavere refusionsatser (pr. produkt) for sårbandager, 
stomiprodukter og kontinensprodukter samt ændringer i betalingen for 
serviceydelser. Desuden foreslår DH ændringer i den måde hvorpå refu-
sionssatserne fastlægges for henholdsvis behandling i primærsektoren og 
sekundærsektoren. Endelig vil DH i høringsrunden også vurdere service-
ydelser til patienter, direkte markedsføring over for patienter og sponse-
ring af sygeplejerskestillinger. 
 
De foreslåede ændringer kan, hvis de gennemføres, komme til at påvirke 
Coloplasts aktiviteter, idet avancerne kunne blive reduceret og Coloplast 
tvunget til at overveje serviceniveauet til patienterne. Disse overvejelser 
vil blive meddelt i høringsrunden, men der tages ingen beslutninger før 
denne er afsluttet. I 2004/05 udgjorde Coloplasts omsætning i England for 
forretningsområderne stomi, kontinens og sårpleje GBP 80-90 mio. 
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Som en førende leverandør af medico-produkter i England agter Colo-
plast at gøre sine synspunkter gældende i høringsrunden gennem de re-
spektive brancheorganisationer for at give myndighederne den rette råd-
givning i sagen og for at tilkendegive sin mening om hvordan patienterne, 
leverandørerne og de sygeplejersker som behandler patienterne vil kom-
me til at mærke de påtænkte ændringer. 
 
Medico-branchens høringssvar til sundhedsministeriet skal afgives den 
23. januar 2006. Det udsendte høringsdokument kan ses på DH’s hjem-
meside: http://www.dh.gov.uk under menupunktet Consultation section. 
 
 
Sten Scheibye 
Adm. direktør 
 
 
 
 
 
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 
 
For yderligere oplysninger: Koncerndirektør Carsten Lønfeldt, tlf. 4911 1611, mobil 3085 1611. 
 


