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Opdateret vejledning til Patientforenings-
kodekset - nu med FAQ 
ENLI offentliggør i starten af juli 2019 en opdateret 
vejledning til Patientforeningskodekset, som kan fin-
des på www.enli.dk. 
 
Som noget nyt i vejledningen har ENLI indsat en Q&A-
del med spørgsmål, der tidligere er modtaget vedrø-
rende samarbejde med patientforeninger. 
 

Nordisk praksis - opdateret oversigt   
Oversigten over nordisk praksis er blevet opdateret 
med svar fra Finland og kan findes på www.enli.dk.  
 

Anmeldelsesguide - nu på engelsk 
ENLI har offentliggjort guiden vedr. anmeldelse af 
sager til ENLI i en engelsk version.  
 
Den engelske guide kan findes på www.enli.dk. 
 

Aftaler med regionerne 
ENLI har modtaget et opdateret FAQ til aftalen med 
Region Syddanmark. Der er i den opdaterede version 
indsat mere information om den såkaldte  
”bagatelgrænse”. 
 
Endvidere har ENLI modtaget en revideret version af  
den engelske version af aftalen med Region Hoved-
staden. Revideringen består i rettelse af en enkelt 
oversættelsesfejl i den engelske version af samar-
bejdsaftalen med Region H.  
 
Både FAQ’et til aftalen med Region Syddanmark og 
den reviderede engelske version af aftalen med Regi-
on H er at finde på www.enli.dk. 
 

Behandling af sager hen over sommeren 
Som nævnt i seneste nyhedsbrev fra ENLI har der i de 
senere år været en stigning af anmodninger om for-
håndsgodkendelse op mod sommerferien, særligt i 
uge 27 og 28. Såfremt der igen indkommer et stort 

antal anmodninger, kan der være behov for at ud-
sætte sagsbehandlingsfristen, jf. Sagsbehandlingsreg-
ler for ENLI § 6, stk. 5, in fine, hvorefter ENLI i særlige 
tilfælde kan forlænge sagsbehandlingsfristen ud over 
de 10 arbejdsdage, f.eks. i forbindelse med sommer- 
og juleferie. 
 
Ved høringer over sommeren, er der mulighed for at 
få forlænget høringsfristen til ENLI, hvis der er behov 
for dette grundet ferie.  
 

God sommerferie 
ENLI’s sekretariat holder åbent gennem hele somme-
ren for både telefonhenvendelser og e-mail, dog med 
bemanding på lavt blus i uge 28-30.  
 
ENLI ønsker alle en god sommer. 
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