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Rødovre den 14. maj 2013 
 
Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatnings-
adgang indenfor sundhedsvæsnet 
 

I det der takkes for det fremsendte høringsmateriale vedrørende forslag til lov om ændring af sund-

hedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet fremsendes hermed 

bemærkninger på vegne af Foreningen af Socialchefer i Danmark. 

 

Foreningen støtter lovforslaget og finder at lovforslaget vil kunne bidrage til øget samordning og 

samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet og dermed øget kvalitet for patienterne, særligt i yderom-

råderne. Foreningen finder samtidig at forslaget rummer gode elementer i forhold til at understøtte 

et forbedret datagrundlag og øget udveksling af informationer. 

 

Foreningen er således enig i at elementerne i lovforslaget omkring en forenklet struktur for aftaler 

mellem praksissektoren, regioner og kommuner vil medvirke til at forbedre mulighederne for at 

implementere de elementer i sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner, der vedrører prak-

sissektoren. 

 

Tilsvarende finder foreningen det positivt, at der i lovforslaget lægges vægt på en styrkelse af sam-

menhængen mellem almen praksis og kommunerne. I lovforslagets bemærkninger herom fremhæ-

ves særligt 3 områder hvor der nævnes dette behov: tilgængelighed, medicinhåndtering og hjemme-

besøg. Heroverfor skal foreningen bemærke, at ud over disse væsentlige forhold, kunne der med 

fordel indtænkes behovet for samarbejde omkring patientforløb mellem hospitalssektoren, almen 

praksis og kommunale tilbud som hjemmepleje/plejebolig/hjemmesygepleje. Medicin udgør et væ-

sentligt element heri, men står ikke alene. Opfølgning på genoptræningsbehov, plejebehov efter 

indlæggelse mv. udgør mindst lige så store elementer i et effektivt og kvalitetsmæssigt stærkt sam-

arbejde. Dertil kommer hele arbejdet med at undgå forebyggelige indlæggelser, tidlig opsporing af 

indlæggelseskrævende tilstande samt de praktiserende lægers visitationspraksis i forhold til kom-

munale tilbud som f.eks. udgående sygeplejersketeams, kommunale døgnrehabiliteringspladser mv., 

hvor der fortsat ses at være behov for en styrkelse af samarbejdet. 

 

Foreningen ser ligeledes positivt på de fremlagte forslag omkring data; herunder kategorisering 

(kodning) af henvendelser til almen praksis og at disse data skal deles med regionerne. I denne for-

bindelse synes det dog som en mangel, at der ikke samtidig gives mulighed for at dele data direkte 

mellem de praktiserende læger og den enkelte kommune mhp. at understøtte samarbejde og øget 

kvalitet i de tværgående borgerforløb.  
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Ole Pass 

Landsformand 


