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Høringssvar vedr. forslag til ny sundhedslov
Dansk Psykiatrisk Selskab finder det overordnet positivt at der med lovforslaget indføres en ligestilling
af psykiatriske og somatiske patienter ift forhold til retten til udredning, hurtigt iværksat behandling og
frit sygehusvalg.
Med en estimeret mangel på 150 speciallæger i psykiatri på landsplan, sv.t. 15% af den samlede
stillingsmasse, kan forslaget dog få utilsigtede konsekvenser.
Psykiatrisk udredning er i vidtgående omfang en speciallægeopgave, der kun delvis kan uddelegeres til
læger under uddannelse til speciallæger i psykiatri, specialpsykologer mv. DPS vil gerne udtrykke en
bekymring for at udredningsretten kommer til at beslaglægge så mange ressourcer på speciallægesiden,
at det får negative konsekvenser for andre af speciallægens opgaver. Her tænkes først og fremmest på
behandlingsopgaver, både af de mange nyudredte patienter, men også af de akutte og mest syge
patienter, der ikke er omfattet af lovforslaget.
Desuden vil de nye udrednings- og behandlingsrettigheder lægge et beslag på speciallægetid med risiko
for at uddannelse, undervisning, supervision og vejledning af uddannelsessøgende læger forsømmes.
Hvis forslaget bygger på en antagelse om at der ikke kommer flere patienter i behandling i den
regionale psykiatri end der er i øjeblikket, så kan lovforslaget ses som et forsøg på blot fremskynde
udrednings- og behandlingstiltag. Der er dog igennem de senere år sket en stigning i antallet af
danskere med især ikke-psykotiske lidelser (stressrelaterede lidelser), og der er begrundet mistanke om
at der i befolkningen fortsat er mange mennesker med hidtil ikke diagnosticerede psykiske sygdomme.
Denne underdiagnostik og underbehandling er vigtig at adressere af hensyn til patienterne selv og deres
pårørende samt af mange andre samfundsmæssige grunde. Men hvis der tages væsentlig flere patienter
i behandling i den regionale psykiatri, vil det kræve en ressourcetilførsel såfremt det ikke skal have
alvorlige konsekvenser for kvaliteten af behandlingen.
Så når der i forslaget anføres at det ikke skønnes at medføre økonomiske konsekvenser/merudgifter for
det offentlige (udover, må vi antage, de allerede afsatte 200 mio kr), så frygter DPS for negative
konsekvenser ift patientbehandlingen for især de mest syge patienter, dvs. patienter der er indlagte,
omfattet af psykiatrilovsforanstaltninger mv. Man risikerer at mindre syge patienter med den nye
lovbestemte rettighed kan beslaglægge ressourcer fra andre patientgrupper.
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Forslaget om at fjerne muligheden for at begrænse patienters frie sygehusvalg (undtagelsesbestemmelsen, §86, stk 3) bekymrer os og risikerer at stille psykotiske patienter ringere
end før. Hvis en psykotisk patient på fx lukket afdeling ønsker flytning til anden lukket afdeling, og
dette sker på psykotisk grundlag – da vil det ikke være i patientens tarv at efterkomme et sådant ønske.
Det vil tværtimod forhale behandlingsplanlægning, evt beslutning om nødvendig behandling eller
tvangsbehandling og modarbejde den kontinuitet som ellers er er afgørende for smidige effektive
patientforløb.
Endvidere vil selve disse flytninger antages at kunne være meget ressourcekrævende, og dermed
udhule de i forvejen pressede ressourcer på mange afdelinger.

Med venlig hilsen
Thomas Middelboe
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