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Dansk Erhvervs høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af 

sundhedsloven mv. (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske pate-

inter) 

Dansk Erhverv modtog den 8. oktober 2013 høring over udkast til forslag til lov om ændring af 

sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ligestilling 

mellem psykiatriske og somatiske patienter i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i 

sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg).  

 

Dansk Erhverv arbejder målrettet for, at lovgivningen på sundhedsområdet indrettes, så den un-

derstøtter og motiverer til øget offentlig-privat samarbejde samt har fokus på effektiv anvendelse 

af sundhedsvæsenets ressourcer.  

 

For Dansk Erhverv er et effektivt sundhedsvæsen et lige så vigtigt konkurrenceparameter for dan-

ske virksomheder som en moderne infrastruktur, et uddannelsesvæsen i verdenseliten samt et 

skattesystem, der understøtter og motiverer medarbejdere til at yde en ekstra indsats.  

 

Samtidig skal lovgivningen indrettes, så patienter har klare rettigheder til hurtig og effektiv un-

dersøgelse, behandling og genoptræning. Det sikrer, at sundhedsvæsenet tager udgangspunkt i 

patienten, samt at medarbejdere i tilfælde af sygdom hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarke-

det.  

 

Dansk Erhverv er således enig i regeringens politiske hensigt med ændring af patientrettigheder-

ne i det danske sundhedsvæsen, og støtter fuldt ud regeringens politiske ambition om, at patien-

ter skal udredes hurtigt og effektivt, således eventuel behandling kan igangsættes hurtigst muligt.  

 

Der er med lovforslaget lagt op til en ensretning af patientrettighederne mellem psykiatriske og 

somatiske patienter samt en forenkling af reglerne i sundhedsloven for psykiatriske patienter. 

Dansk Erhverv har længe argumenteret for en ligestilling mellem psykiatriske og somatiske pati-
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enter, da patienter uanset deres sygdom, skal have lige muligheder for behandling i det danske 

sundhedsvæsen.  

 

Dansk Erhverv støtter tillige forenkling af regler i sundhedsloven for psykiatriske patienter, da 

den gældende lovgivning er uhensigtsmæssig og i mange tilfælde kan være genstand for fortolk-

ning, hvilket medfører ulige vilkår for patienter alt efter hvilken læge eller hvilket hospital, de er 

henvist til. Det sidste vilkår bliver der desværre ikke gjort op med i dette lovforsalg. Mere herom i 

afsnittet om differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg.  

 

Nedenfor følger Dansk Erhvervs bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af sund-

hedsloven særligt med fokus på 1. Ret til hurtig udredning, 2. Ret til frit sygehusvalg og 3. Diffe-

rentieret ret til udvidet frit sygehusvalg. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Ret til hurtig udredning 

Hurtig udredning er helt åbenlyst fornuftigt af hensyn til den enkelte patient, og det er veldoku-

menteret, at jo hurtigere behandling igangsættes, jo større er chancen for, at patienten kan vende 

tilbage til det liv, patienten havde før sygdomsforløbet. Det gælder ikke mindst inden for psyki-

atrien.  

 

Det er ligeledes velkendt viden, at jo længere en medarbejder er sygemeldt, jo større er risikoen 

for, at medarbejderen mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Også her er psykiatriske patienter 

særligt udsat. 

 

Men også samfundsøkonomien vil nyde godt af hurtigt udredning, hvor patienten inden for 30 

dage efter henvisning til et offentligt sygehus, kan få fastlagt en klar diagnose, da der vil være be-

sparelser på fx sygedagpenge.  

 

Også erhvervslivet vil have fordel af, at patienter bliver hurtigt udredt og diagnosticeret, således 

eventuel behandling kan igangsættes, og medarbejderen dermed kan vende tilbage til arbejds-

markedet hurtigst muligt.  

 

Derfor støtter Dansk Erhverv, at patienter som udgangspunkt skal være udredt inden for maksi-

malt 30 dage efter henvisning fra privatpraktiserende læge med mindre der lægefagligt er argu-

menter, der taler for andet.  

 

Men lovforslaget, som det foreligger nu, vil ikke nødvendigvis sikre patienter hurtig udredning, 

idet patienterne ikke har mulighed for at søge at blive udredt på fx private hospitaler, klinikker og 

andre sundhedsudbydere, hvis regionerne af fx kapacitetsmæssige årsager ikke kan levere udred-

ning inden for de i lovforslaget fastlagte 30 dage.  
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Regionerne har ganske vist en forpligtigelse til at levere udredning inden for 30 dage, og skal iføl-

ge lovforslaget indgå aftale med private sygehuse og klinikker, hvis regionerne ikke selv har kapa-

citet til at overholde udredningsretten på 30 dage. Men patienterne har ingen mulighed for at selv 

at sikre sin ret til hurtig udredning ved at få foretaget udredning i andet regi end i det offentlige 

sygehusvæsen, hvis regionerne ikke af egen vilje indgår aftale med private sygehuse og klinikker.  

 

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at regionerne forpligtes til at indgå aftale med de private hospita-

ler, klinikker og andre sundhedsudbydere om varetagelse af udredningsforløb, såfremt regionerne 

ikke kan overholde fristen på 30 dage. Dette vil sikre en reel rettighed for patienterne, og samtidig 

vil de private sygehuses og andres sundhedsudbyderes kapacitet bringes i anvendelse, hvilket gør, 

at regionerne kan fokusere egne ressourcer på at varetage udredning af de patientgrupper, hvor 

regionerne har kompetencen og fagligheden.  

 

Endelig skal patienter henvist fra privatpraktiserende læge til udredning hos en privatpraktise-

rende psykiater også være omfattet af udredningsretten. Særligt inden for psykiatrien udredes 

mange patienter af privatpraktiserende psykiatere, og ventetiden hos de privatpraktiserende psy-

kiatere er i dag i mange tilfælde endog meget lang. Derfor vil rigtig mange psykiatriske patienter 

ikke være omfattet af udredningsretten, som lovforslaget foreligger. Det øger uligheden i sund-

hed.  

 

Ret til frit sygehusvalg 

Lovforslaget giver psykiatriske patienter i lighed med somatiske patienter ret til frit at vælge ud-

redning og behandling mellem offentlige sygehuse. Dansk Erhverv støtter fuldt ud denne del af 

lovforslaget.   

 

Differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg 

Dansk Erhverv støtter naturligvis, at de mest syge patienter skal behandles først. Derfor skal 

akutte eller subakutte psykiatriske patienter naturligvis i behandling med det samme. 

 

Dansk Erhverv er af den grundlæggende overbevisning, at skal patienter behandles, så skal be-

handlingen igangsættes hurtigst muligt med mindre, der er helt klare lægefaglig hensyn, der taler 

for at behandling skal vente.  

 

Derfor er Dansk Erhverv modstander af forslaget om differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg, 

hvor patienten som udgangspunkt skal kunne vente i op til 60 dage, før patienten har mulighed 

for at vælge at søge behandling på et privathospital, privatklinik eller andre private sundhedsud-

bydere, der har aftale med Danske Regioner.  

 

Lovforslaget vil ifølge Dansk Erhverv medføre øget ulighed i sundhed, hvilket er modsat regerin-

gens intention, som det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011.  
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Uligheden består i, at de ressourcestærke patienter eller patienter med en ressourcestærk familie 

eller omgangskreds må forventes alt andet lige at vil kunne argumentere for 30 dages behand-

lingsgaranti ud fra tildelingskriterierne beskrevet i lovforslagets pkt. 3.2.3. Dermed vil patienter 

med ens sygdomme blive behandlet forskelligt alt efter lægens indstilling og den enkelte patients 

sociale baggrund til at presse lægen til at indstille til hurtig behandling. 

 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for spørgsmål og videre dialog.  

Med venlig hilsen 

Martin Koch Pedersen 

Sundhedspolitisk chef 

 

 

 

 


