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Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast
til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Forsikring & Pension repræsenterer de pensions- og forsikringsselskaber, som
udbyder sundhedsforsikringer. Erstatningsudbetalingerne til psykolog og psykiater udgjorde i 2012 omkring 12 procent af de samlede erstatningsudbetalinger.
Sundhedsforsikringerne udgør dermed et væsentligt supplement til de offentlige
behandlingstilbud for børn, unge og voksne med psykiske lidelser.
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Generelle bemærkninger
På det helt overordnede plan ser vi meget positivt på den foreslåede ligestilling
mellem patientrettighederne for patienter med psykiske lidelser og for de somatiske patienter. Vi finder derfor de foreslåede ændringer af sundhedsloven og lov
om klage- og erstatningsadgang positive og yderst velbegrundede.
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Ændringerne sender et afgørende signal til patienter med psykiske lidelser om,
at de kan forvente lige så hurtig hjælp i det offentlige sundhedsvæsen som de
somatiske patienter. For at dette signal ikke forbliver et signal, men materialiserer sig som en reel mulighed for patienter med psykiske lidelser, er det afgørende, at der tilvejebringes det fornødne økonomiske og ressourcemæssig råderum.
Det er vores klare forventning, at dette rum vil blive etableret inden lovens
ikrafttræden.
Regelforenkling
Samtidig anerkender vi den forenkling af reglerne på sundhedsområdet, som
lovforslaget fører med sig. Regelforenklingen betyder, at alle patienter – uanset,
om der er tale om psykisk syge eller somatiske patienter, og uanset om der er
tale om voksne eller børn – sikres en udredningsret på én måned og en differentieret behandlingsgaranti pr. 1. september 2015. Vi hæfter os i den forbindelse
særligt ved, at psykisk syge voksne tidligere kun havde ret til behandling og ikke
til udredning.
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Behov for klare retningslinjer
I lighed med reglerne for de somatiske patienter er der med lovforslaget opstillet
tre vejledende kriterier, som skal hjælpe de autoriserede sundhedspersoner til
at træffe afgørelse om, hvorvidt en patient med en psykisk lidelse har ret til behandling inden for én eller to måneder. Som vi anførte i vores høringssvar i forbindelse med indførelsen af udredningsretten og den differentierede behandlingsgaranti for somatiske patienter, er det afgørende, at ingen patienter venter
unødigt på behandling. En unødig ventetid medfører en risiko for en forværring
af den aktuelle sygdom samt risiko for tilstødende lidelser.
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Vi finder derfor, at der i videst mulige omfang bør foreligge klare retningslinjer
for, hvilke psykiske lidelser der i medfør af sundhedsloven er karakteriseret som
alvorlige og ikke-alvorlige. Det ideelle må være, at to patienter med samme
psykiske lidelse ikke oplever, at den ene får ret til behandling inden for én måned, mens den anden skal vente op til to måneder på behandling.
Af bemærkningerne fremgår det, at det i sidste ende er op til en lægefaglig vurdering baseret på nogle af Sundhedsstyrelsen opstillede vejledende kriterier, om
patienten har ret til behandling inden for én eller to måneder. Vi frygter, at dette
kan skabe ovenstående uhensigtsmæssige situation. For at undgå dette kunne vi
forestille os, at kriterierne bliver så objektive som overhovedet muligt, hvilket
kan være med til at reducere risikoen for forskellig ventetid for to ens diagnosticerede patienter. Vi ser frem til at se bekendtgørelsen, der fastlægger de nærmere regler herom.
Samtidig er det vores forventning, at særligt de patienter, hvis psykiske lidelse
vurderes som ikke-alvorlig, fortsat vil gøre brug af de behandlingsmuligheder,
som deres sundhedsforsikring tilbyder dem.
Begrænset udredningsret
Endelig finder vi det ærgerligt, at udredningsretten er begrænset til de tilfælde,
hvor en patient henvises til udredning på et offentligt sygehus. Patienter med
psykiske lidelser, som visiteres til udredning hos privatpraktiserende psykiatere,
opnår dermed ikke en udredningsret.
Vi oplever ofte, at forældre, hvis børn ikke kan komme til inden for en rimelig
frist i det offentlige sundhedsvæsen, gør brug af børnedækningen på deres
sundhedsforsikring.
***
Forsikring & Pension står som altid til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.
Med venlig hilsen
Astrid Breuning Sluth.
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