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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til 

hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på 

behandling). 

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt udkast til lovforslag om ændring af 

sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg efter 30 

dages ventetid på behandling) i høring.  

 

Ergoterapeuten takker for, at være blandt høringsparterne.  

 

Generelle kommentarer 

Overordnet forholder sig foreningen sig positiv for udkastet til lovforslaget under 

forudsætning, at der løbende tilføres flere økonomiske ressourcer til det offentlige 

sygehusværen. Erfaringerne fra vores medlemmer et, at de aktuelt er pressede 

p.g.a. utilstrækkelige personalenormeringer.  

 

Derfor bør det løbende monitoreres og evalueres, at en indførsel af lovforslaget 

ikke udhuler ressourcer fra offentlige sygehuse til fordel for private leverandører.  

 

Ergoterapeutforeningen kan således ikke understøtte lovforslaget, hvis det over-

vejende handler om et idelogisk begrundet ønske om flere offentlige midler til for-

del for den private sektor. 

 

Erfaringerne fra vores medlemmer et, at de aktuelt er pressede p.g.a. utilstrække-

lige personalenormeringer. Derfor bør det løbende monitoreres og evalueres, at 

en indførsel af lovforslaget ikke udhuler ressourcer fra offentlige sygehuse til for-

del for private leverandører.  

 

Men Ergoterapeutforeningen anser det som afgørende, at borgere hurtigere kan 

sikre en tilbagevending til deres hverdag, hvis de kan benytte en udvidet ret til frit 

sygehusvalg, hvad angår både udredning og behandling ved behov. Endvidere 

mener foreningen, at det er et gode for den enkelte patients motivation og med-

ansvar, hvis der tale om et reelt frit valg. Derfor er det grundlæggende positivt, 

hvis frit valg kan medføre et forstærket behov for identifikation, beskrivelse og 

prisfastsættelse af ergoterapeutiske tilbud. 
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Endelig er Ergoterapeutforeningen tilfredse, at der nu sker en reel ligestilling mel-

lem somatiske og psykiatriske patienter, som lovforslaget indebærer.  

 

Specifikke kommentarer 
Ergoterapeutforeningen har følgende specifikke kommentarer: 
 
Bemyndigelse til krav om indhold og udformning af information 
Der er i dag god dokumentation for, at patienters erfaringer og viden kan sikre 
bedre og lettere tilgængelig information. Derfor anbefaler Ergoterapeutforeningen 
også, at regioner som led i en styrket indsats for at gøre information om udred-
nings- og behandlingsretten mere letforståelig og modtagerorienteret, at patienter 
inddrages systematisk i udvikling af informationen. Det ligger i naturlig forlængel-
se af, at udkastet til lovforslaget indeholder, at ministeren får bemyndigelse til at 
fastsætte krav om indhold og udformning af denne information. 

 

Ergoterapeutforeningen uddyber naturligvis gerne ovenstående kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager  

Formand 


