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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundheds-

loven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund-

hedsvæsenet (Ligestilling mellem psykiatriske og somatiske pa-

tienter i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i 

sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet sygehusvalg). 

 

 

FOA – Fag og Arbejde vil meget gerne kommentere på nærværende 

høring.  

Vi er meget glade for at se, at det er tydeligt planlagt, at psykiatrien 

også omfattes, og der er sat dato på. Det var FOA – Fag og Arbejde 

meget optaget af i 2012, da lovforslaget afgrænset til de somatiske pa-

tienter, var i høring.  

Vi synes, det er utrolig meningsfyldt, at lovforslaget er kommet i høring 

umiddelbart efter offentliggørelsen af rapporten fra Regeringens udvalg 

om psykiatri. Det viser en stor vilje til at sætte psykiatrien højt på den 

sundhedspolitiske dagsorden- og det hilser vi velkomment.  

 

Vi mener dog fortsat, at udredningsgarantien også skal omfatte borge-

re, der står uden for arbejdsmarkedet. Det er omend endnu mere rele-

vant inden for det psykiatriske område, hvor vi ved, at mange borgere 

står uden for arbejdsmarkedet. Vi skal sikre lighed i sundhed bedst, 

hvorfor vi mener, at det altid skal være en lægefaglig begrundelse der 

ligger til grund for udredningen, således, at det altid er de sygeste eller 

mest forpinte, der altid behandles først.   

 

Vi er fortsat bekymrede for afvisning på grund af manglende kapacitet. 

Vi ser det som en stor opgave, at sikre borgerne, den hjælp de har 

brug for i forhold til frit sygehusvalg, hurtig udredning og differentieret 

ret til udvidet frit sygehusvalg. Derfor skal kapacitetsproblemet løses 

tværregionalt, så det aldrig opleves som borgerens problem.  
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