Det Sociale Netværks høringssvar til udkast til forslag 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 sygehusvalg).

Foreningen Det Social Netværk er som udgangspunkt positiv over for lovforslaget og finder særligt
det overordnede formål med lovforslaget med at sikre ligestilling i forhold til patientrettigheder efter
sundhedsloven for mennesker med psykiske lidelser og mennesker med fysiske (somatiske)
sygdomme, meget positivt.
Det Sociale Netværk har i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens Psykiatriplan plæderet
for en ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter og noterer sig med tilfredshed at
lovforslaget netop lægger op til at sikre at patienter, der henvises til sygehus med henblik på
udredning og behandling for psykiske lidelser, får samme rettigheder som patienter, de henvises til
udredning og behandling for somatiske sygdomme. Herunder samme ret til selvbestemmelse i
forhold til valg af behandlingssted, som somatiske patienter har (frit sygehusvalg).
De gode intentioner, som klart ligger i lovforslaget, kan dog risikere at strande i manglende
kapacitet på området. En reel ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter sikres ikke
ved at der flere steder i lovforslaget er angivet, at en psykiatrisk patient kan afvises når dette er
begrundet i kapacitetsmæssige årsager.
I lovforslaget videreføres denne begrænsning til afsnittet om klagemulighederne, hvoraf det
fremgår at patienten ikke er berettiget til erstatning efter patientforsikringsordningen, hvis
behandlingen ikke kan tilbydes i fornødent omfang på grund af generelle ressourcemæssige
begrænsninger i sundhedsvæsenet.
Foreningen Det Sociale Netværk opfordre kraftigt til, at man opprioriterer den nødvendige
kapacitetsopbygning i psykiatrien, så man opnår en reel sidestilling med retten til hurtig udredning
og behandling m.v.
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