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Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundheds-

loven 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) 

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring.  

 

Rådet kan bifalde en udvikling hen imod ligestilling mellem patienter. Kun i helt 

særlige tilfælde, hvor hensynet til patienten selv eller andre står på spil, kan det 

efter Rådets opfattelse være acceptabelt at have specifikke regler for patienter 

med psykiske lidelser, som reducerer deres rettigheder set i forhold til patienter 

med somatiske lidelser.   

 

Patienter med psykiske lidelser bør ikke have en retsstilling, der er dårligere 

end somatiske patienters, begrundet i manglende ressourcer. Rådet finder det 

derfor glædeligt, at retten til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning i sygehus-

væsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg kommer til at gælde for 

alle patienter.  

 

Det anføres i bemærkningerne, at retten til psykiatrisk sygehusbehandling inden 

for 1 måned kan udløses, bl.a. når ”tilstanden er ledsaget af daglig og svær 

psykisk forpinthed, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne 

symptomerne i væsentlig grad. Ved svær psykisk forpinthed forstås en tilstand, 

hvor patienten er præget af fortvivlelse, angst eller indre uro som følge af en til-

grundliggende psykisk lidelse”.  

 

Rådet er klar over psykiatriens nuværende kapacitetsproblemer og har også no-

teret sig lovudkastets bemærkninger om, at en patient efter en konkret faglig 

vurdering kan have krav på at blive tilbudt behandling akut eller hurtigere end 

en måned. Det er Rådets opfattelse, at psykiatrien generelt bør have et niveau, 

der sikrer, at der som udgangspunkt ikke findes ventetid af betydning for borge-

re, der befinder sig i den beskrevne situation. Særligt for børn og unge er vente-

tid på behandling af psykisk forpinthed problematisk, også set i lyset af Psyki-

atriudvalgets rapport, der fremhæver, at psykiske vanskeligheder i barndommen 
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Det Etiske Råd 

er forbundet med øget risiko for udvikling af psykiske og fysiske lidelser, sociale 

problemer samt indlæringsproblemer, som kan fortsætte i ungdomsårene og 

voksenalderen.       

 

 

 

Med venlig hilsen 

på Det Etiske Råds vegne 
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