Til Udlændige- og Integrationsministeriet

Den 26. april 2022

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar
over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, sundhedsloven og
integrationsloven.
DSR kan tilslutte sig lovforslagets overordnede formål om at kunne
sikre tryghed og stabilitet samt de bedst mulige forhold for de fordrevne ukrainerne, der opholder sig i Danmark. Henset til den meget
korte høringsfrist har DSR fokuseret på den del af lovforslaget, der vil
skabe mulighed for tilpasning af sundhedsvæsenets ressourcer og
dertil knyttede rettigheder for de fordrevne fra Ukraine.
DSR har ikke oplysninger, der kan af- eller bekræfte Sundhedsministeriets foreløbige vurdering af behovet for sundhedsydelser inden
for forskellige specialer såsom sundhedspleje til mindre børn, kræft,
diabetes, KOL og det psykiatriske område.
Den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse er meget bred i sit anvendelsesområde over for de fordrevne fra Ukraine, idet kommunerne
og regioner lokalt kan beslutte at etablere nye eller tilpassede muligheder for denne patientgruppe. Denne lokale fleksibilitet kan efter
den foreslåede bemyndigelse anvendes til lokalt at oprette alternative
almenmedicinske tilbud eller andre sundhedstilbud ved hjælp af nye
eller tilpassede organiseringsformer.
DSR holder fast i princippet om lighed i sundhed og ser lovforslaget
som en nødvendig undtagelse i denne helt ekstraordinære situation
for det danske sundhedsvæsen, hvor der i forvejen mangler uddannet sundhedspersonale.
Bemyndigelsen bør afgrænses og præciseres f.eks. ved flere eksempler i de specielle bemærkninger.
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Det er afgørende, at de gældende overenskomster overholdes, ligesom det berørte personale skal inddrages ved etablering af nye eller
væsentlige tilpasninger af eksisterende organiseringsformer via tillidsrepræsentanten og/eller MED-udvalget på arbejdspladsen
DSR ser frem til at blive inddraget i arbejdet med at anvende den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse på sundhedsområdet.
Anvendelsen af bemyndigelsen forudsætter et stort pres på et i forvejen presset sundhedsvæsen. Vi er bekymrede for, at vores medlemmer kommer til at betale en del af prisen for den ringere behandling,
man risikerer at måtte tilbyde de fordrevne ukrainere.
Det skyldes, at det er uklart, hvad der bliver omfattet af klageadgangen i klage- og erstatningsloven. Af lovforslagets særlige bemærkninger til § 31c, stk. 3 på side 46, fremgår det, at man opretholder de almindelige klageregler efter klage- og erstatningsloven. Det fremgår
imidlertid også, at man ikke vil kunne påklage de lokalt tilpassede
indsatser, der er hovedformålet med lovens bestemmelser på sundhedsområdet. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at der er
uklarhed om omfanget af klageadgangen.
Vi savner i denne forbindelse, at lovforslaget kræver, at behandlingsstederne udarbejder klare og præcise instrukser i de tilfælde, hvor der
måtte ske en omorganisering eller en tilpasning af det behandlingsniveau, der tilbydes de fordrevne.
Endelig vil de ekstra opgaver have en afsmittende effekt på den behandling, vores medlemmer i forvejen yder i et presset sundhedssystem. Konsekvenserne af lovforslaget vil blive, at det bliver vanskeligt at opretholde det sædvanlige behandlingsniveau i forhold til de
patienter, der ikke er omfattet af lovforslaget. Hvis bemyndigelsen
måtte blive anvendt, lokalt eller nationalt, er det således helt nødvendigt, at vores medlemmer i klage- og erstatningssager vurderes i lyset
af det ekstra arbejdspres, som de vil blive pålagt. Alt andet vil være
helt urimeligt.
Med venlig hilsen
Grete Christensen
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