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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv., 

bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger 

mv. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig 

udredning og information om henviste patienter 

 

 

 

Ergoterapeuten takker for at være blandt høringsparterne.  

 

Ergoterapeutforeningen anser det som afgørende, hvis borgere hurtigere kan sik-

res en tilbagevending til deres hverdag ved at benytte en udvidet ret til frit syge-

husvalg, hvad angår både udredning, behandling samt genoptræning og rehabili-

tering. 

 

Endvidere mener foreningen, at det er et gode for den enkelte patients motivation 

og medansvar, hvis der tale om et reelt frit valg. Derfor er det grundlæggende po-

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

og prisfastsættelse af ergoterapeutiske tilbud. 

 

I lyset af den stramme økonomi kan Ergoterapeutforeningen frygte, at en udiffe-

rentieret ventetidsgaranti på 30 dage er vanskelig forening med en fornuftig priori-

tering af ressourcerne. 

 

Af bekendtgørelsen fremgår det, at hvad angår de 30 dage foreslås en række 

undtagelser, heriblandt rehabiliteringsophold. Her er det Ergoterapeutforeningens 

vurdering, at der ikke bør være denne undtagelse. Det begrundes med, at den 

eksisterende viden tilsiger, at rehabilitering også bør iværksættes hurtigst muligt 

af hensyn til videre genoptræning, så den enkeltes funktionsevne bevares, og at 

de hurtigt kan vende tilbage til deres hverdag og job.  

 

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, som vi kan have en begrundet bekymring for ud fra tid-

ligere erfaringer. Derfor bør det løbende monitoreres og evalueres, at implemen-

tering af bekendtgørelsen ikke udhuler ressourcer fra offentlige sygehuse til fordel 

for private leverandører.  
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Ergoterapeutforeningen uddyber naturligvis gerne ovenstående kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager  

Formand 


