
 
 

 

 

 

Høringssvar 
 

Høring vedr. 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 sy-

gehusvalg). 

 

 

Et vigtigt skridt i ligestillingen af patienter 

 

 

Lovforslaget om ligestilling af patienter med somatiske og psykiatriske syg-

domme hilser Lægeforeningen mere end velkomment. Det har længe været 

uforståeligt, hvorfor man fra politisk hold har valgt at forskelsbehandle pati-

enter med henholdsvis psykiatriske og somatiske sygdomme.  

 

Der er positivt, at der nu også kommer fokus på udredningsdelen og ikke 

kun behandlingsdelen, så ressourcerne bliver flyttet frem i behandlingsforlø-

bet til udredningen, som er vigtig for resultatet af den samlede behandling.  

 

Kapacitetsopbygning er alfa og omega 

En hurtig udredning nødvendiggør et behov for en reel udvidelse af udred-

ningskapaciteten og et bedre samarbejde om den måde, sundhedsvæsenet 

møder patienten på.  

 

Det er erkendt, at kapaciteten i psykiatrien er for lille, og det er begrundel-

sen for, at psykiatriske patienter først bliver helt ligestillet med somatiske 

patienter 1. september 2015.  

 

Erfaringerne fra kræftområdet viser, at bedre behandling kræver flere res-

sourcer. Det samme gælder for hurtig udredning blandt andet fordi kapacite-

ten skal kunne håndtere flere udsving i antallet af patienter.  

 

Behov for effektiv monitorering af udredningsretten 

For at sikre, at det psykiatriske sundhedsvæsen er klar til at leve op til pati-

entrettighederne den 1. september 2015, er det vigtigt allerede nu at følge 

udviklingen i udbygningen af den psykiatriske kapacitet og de aktuelle ven-

tetider på udredning og behandling. En monitorering bør naturligvis også 

omfatte de somatiske patienter.  

 

Ligestilling på tværs af sektorer vil give effektive patientforløb  

Patienternes ret til hurtig udredning bør derfor gælde, uanset hvilken sektor 

de befinder sig i, da det er den eneste måde, hvorved et samlet effektivt ud-

redningsforløb bliver understøttet. Hurtig udredning i praksissektoren er fx 
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  Side 2/2 

også vigtig for at mindske udstødning fra arbejdsmarked og uddannelser på 

grund af ikke psykotiske sygdomme, der ofte behandles i praksissektoren. 

 

Med dette lovforslag har patienten forskellige rettigheder afhængig af, om 

patienten bliver behandlet på et sygehus eller i praksissektoren (både almen 

praksis og speciallægepraksis). Retten til hurtig udredning gælder udeluk-

kende på sygehuset.  

 

Det giver en skævvridning både i forhold til patientens rettigheder, men og-

så med henblik på mulighederne for og incitamenterne til at samarbejde om 

effektive patientforløb på tværs af sektorer, herunder at bruge ressourcerne 

i sundhedsvæsenet rigtigt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mads Koch Hansen 

 


