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Ref.: nbl 

E-mail:  nbl@etf.dk 

Direkte tlf: 53 36 49 23 

Høringssvar 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 

sygehusvalg).  

 

Ministeret for Sundhed og Forebyggelse har den 8. oktober 2013 sendt udkast til 

forslag til Lov om ændring af Sundhedsloven og Lov om klage- og erstatningsad-

gang inden for sundhedsvæsenet i høring. Ergoterapeutforeningen takker for mulig-

heden for at kommentere lovforslaget og har følgende kommentarer hertil. 

 

 

Ergoterepeutforeningen støtter det overordnede formål med lovforslaget, som er 

at sikre ligestilling i forhold til patientrettigheder efter Sundhedsloven for 

mennesker med psykiske lidelser og mennesker med somatiske sygdomme. 

 

Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at der etableres en ret til hurtig 

udredning også for mennesker med psykiatriske lidelser. Endvidere er det 

fornuftigt, at lovforslaget tager højde for, at der i tilfælde, hvor det af faglige 

grunde ikke er muligt at afslutte udredningen, skal laves en plan for det videre 

udredningsforløb.  

 

Ergoterapeutforeningen mener dog, at ligestillingen også bør omfatte en sikring 

af patienters ret til genoptræningsplaner i det psykiatriske sygehusvæsen, 

således at der bliver tale om en reel ligestilling. Genoptræningsplaner er i dag en 

patientrettighed efter udskrivning fra somatisk sygehus og kun fra psykiatrisk af-

deling, hvis behovet for genoptræning er somatisk begrundet.  

 

Ergoterapeutforeningen ser ingen grund til, at genoptræningsplaner ikke er en 

rettighed for personer med et genoptræningsbehov begrundet i en psykiatrisk 

lidelse. Genoptræningsplaner i psykiatrien skal fungere som et tværsektorielt red-

skab, der skaber sammenhæng i indsatsen og understøtter borgerens reco-

veryproces ved at sætte fokus på aktivitet og deltagelse i forhold til borgerens 

hverdag, på samme måde som patienter med somatiske sygdomme. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2/2 

 

Med venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 

Formand, Ergoterapeutforeningen 


