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Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af udvidet 
behandlingsret for psykisk syge voksne) 
 
 
Ergoterapeutforeningen (Etf) har modtaget Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses høring 
over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven om etablering af udvidet behandlings-
ret for psykisk syge voksne. Den nye behandlingsret skal træde i kraft i 2010. Retten betyder, 
at psykiatriske patienter har ret til behandling inden for to måneder – og kan det ikke ske i 
offentligt regi, har de muligheden for at modtage privat behandling. Etf støtter overordnet op 
om, at psykiatriske patienter skal have samme rettigheder som somatiske patienter, og me-
ner, at det er skridt i den rigtige retning, at vi nu har fået en behandlings- og ventetidsgaranti 
for voksne med psykiatriske lidelser. 
 
Etf mener dog, at introduktionen af frit valg i hospitalspsykiatrien stiller store krav til den fag-
lige kvalitetssikring af de private tilbud. Privatisering kan medføre nogle faglige ulemper, som 
man må tage højde for. Eksempelvis kan vidensdeling have svære vilkår blandt økonomiske 
konkurrenter.  
 
Offentlig finansiering af privatiserede udbud bør desuden ske på en måde, så de involverede 
offentlige og private udbydere har reelle og lige konkurrencevilkår. F.eks. skal taksterne fra 
staten til private og offentlige udbydere afspejle, at det offentlige har flere forpligtelser og der-
ved større udgifter til f. eks. forskning, uddannelse og opretholdelse af et bredt dækkende be-
redskab - også til de mindre lukrative diagnoser og behandlinger.  
 
Der bør ligeledes være et skærpet fokus på, hvordan sammenhæng i det psykiatriske patient-
forløb understøttes. Når patienterne krydser forskellige organisatoriske enheder, er der fare 
for, at ansvaret bliver alles og dermed ingens. Etf mener derfor, at det er vigtigt, at overgan-
gene mellem de forskellige psykiatriske enheder i den private og offentlige sektor kvalitetssik-
res. Der skal skabes klare opgavedefinitioner og ansvarsplacering, ligesom der skal fokuseres 
på forudsætninger for kommunikation på tværs af sektorer, afdelinger, faggrupper mv.. 
 
Etf mener, at det er vigtigt, at den tværfaglige indsats omkring psykiatriske patienter bevares 
og forstærkes og ikke forringes som følge af indførelsen af frit valg og private aktører. Derfor 
finder Etf det positivt, at der i bemærkningerne til lovforslaget står, at regeringen og satspul-
jepartierne fortsat lægger vægt på den tvær- og flerfaglige behandling i psykiatrien. 
 
Etf mener, at alle borgere bør have samme rettigheder, og Etf vil derfor gøre opmærksom på, 
at psykiatriske patienter på en række områder stadig ikke har samme rettigheder som somati-
ske patienter. Etf beklager, at man har valgt at finansiere ordningen gennem satspuljeforliget 
og ikke over finansloven, hvis målet er, at somatiske og psykiatriske patienter skal have sam-
me rettigheder, bør de også have samme finansieringsmuligheder. Endvidere finder Etf det 
uforståeligt, at psykiatriske patienter til forskel fra somatiske patienter ikke har ret til en gen-
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optræningsplan, da mange psykiatriske patienter indgår i langvarige og ofte kroniske forløb, 
hvorfor genoptræning og tilbagevendende rehabiliteringsydelser er nødvendige. En faglig ud-
redning af disse behov er bedst placeret i en genoptræningsplan, som vi kender den fra soma-
tiske patientgrupper. 
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