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Etf mener, at frit valg er et gode for borgernes motivation, aktive medvirken og 
medansvar, hvis der er tale om et reelt frit valg.  
 
Ergoterapeutforeningen finder det grundlæggende positivt, hvis frit valg kan 
medføre et forstærket behov for identifikation, beskrivelse og prisfastsættelse 
af ergoterapiydelser.  
 

 
 
Etf mener, at frit valg er et gode for borgernes motivation, aktive medvirken og 
medansvar, hvis der er tale om et reelt frit valg.  
•  I nogle situationer er dette langt fra tilfældet. For eksempel kan eksistensen af 

frit valg på genoptræning efter sundhedsloven diskuteres, idet såvel kommuner 
som sygehuse har mulighed for at afvise at modtage fritvalgspatienter af kapa-
citetsmæssige årsager.  

 
Ergoterapeutforeningen finder det grundlæggende positivt, hvis frit valg kan med-
føre et forstærket behov for identifikation, beskrivelse og prisfastsættelse af ergo-
terapiydelser.  
•  De ergoterapeutiske ydelser bliver derved synlige i en samfundsøkonomisk 

sammenhæng. Samtidig er det en fordel for borgerne, hvis rettigheder bliver 
tydeliggjort, som noget der faktisk kan leveres - også når det drejer sig om er-
goterapi.  

 
For Ergoterapeutforeningen er det imidlertid vigtigt at holde øje med, at de admi-
nistrationsomkostninger, som frit valg fører med sig, og som der kun er et ringe 
overblik over, ikke står i misforhold til de ressourcer, der bruges på de sundheds-
faglige kerneydelser.  
•  Markedsomkostninger må ikke minimere sundhedsydelser. 

 



Hvad betyder ”Frit valg”? 
”Frit valg” betyder her, at borgeren uden egenbetaling - under visse forudsætnin-
ger - kan vælge en privat eller offentlig sundhedsydelse på et andet sygehus eller i 
en anden kommune end eget sygehus/hjemkommune. ”Det frie sygehusvalg” (§ 86) 
og ”det udvidede frie sygehusvalg” (§ 87) er eksempler på frit-valgs-ordninger ef-
ter sundhedsloven. 
 
 

Links: 
•  Arbetsterapeuten 7/08: 

http://www.akademikerhuset.se/www/fsa/textarkiv.nsf 
•  FTF-Dokumentation: Konkurrence og offentlig servicelevering: 

http://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/Arbejdsmarked/Oekonomi/
Dokumentation08_ny.pdf 
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