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Dansk Sygeplejeråds høringssvar til forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning og
udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling)

DK-1250 København K
Ekspedition:
mandag-torsdag 9.00-16.00
fredag 9.00-15.00
Tlf: +45 33 15 15 55
Fax: +45 33 15 24 55

Tak for muligheden for at kommentere på høringen vedrørende
Udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klageog erstatningsadgang inden for Sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling). Dansk Sygeplejeråd har følgende bemærkninger:
Dansk Sygeplejeråd hilser velkomment, at der er politisk fokus på at
styrke somatiske og psykiatriske patienters rettigheder i det danske
sundhedsvæsen. Det foreliggende forslag til lovændringer rejser dog
en række bekymringspunkter.
Udvidet frit sygehusvalg til udredning på sygehus
Vi ser som udgangspunkt regeringens forslag om ret til hurtig udredning som en styrkelse af patienternes rettigheder. Vi finder det positivt, at forslaget er gældende for både psykiatriske og somatiske patienter.
Det øgede fokus på hurtig udredning forudsætter dog særlig opmærksomhed omkring, hvilke konsekvenser det skaber for ressourceallokeringen internt i sundhedsvæsenet herunder balancen mellem midler til udredning, behandling og pleje og rehabilitering. Fx viser eksisterende erfaringer fra psykiatrien, at det øgede fokus på udredning i
de senere år har betydet en forskydning i ressourceallokeringen, hvor
udredning af nye patienter bliver prioriteret over behandling af de alvorligt syge psykiske patienter, som allerede er i systemet.

www.dsr.dk
dsr@dsr.dk

Det er således vigtigt, at der er politisk opmærksomhed omkring, at
en styrket udredningsret ikke må ske på bekostning af behandlingstunge patientgrupper, og at nogle sygdomme kan tage lang tid at behandle.

Behandlingsret på 30 dage for behandling på sygehus
Dansk Sygeplejeråd mener, at forslaget om at erstatte den differentierede behandlingsret med 30 dages behandlingsret skaber udfordringer i forhold til sygehusenes mulighed for effektiv planlægning af behandlingsforløb og kapacitetsudnyttelse. Samtidig er vi kritiske overfor at indføre en ensartet garanti uden skelen til, om nogle sygdomme
er mere alvorlige end andre.
Dansk Sygeplejeråd er desuden optaget af, at forslaget ikke må medføre mere ulighed. Det er derfor vigtigt at forslaget ikke betyder en
forringelse af behandlingen af især de svage og sårbare grupper.
Det er vigtigt at understrege, at udvidet frit sygehusvalg skal give patienterne flere muligheder. Derfor skal der afsættes tilstrækkelige midler til regionerne, så de har mulighed for at leve op til udrednings- og
behandlingsretten, uden at det medfører budgetoverskridelser. Det er
ligeledes helt afgørende, at fokus på afhjælpning af ventelister ikke
må betyde at kvaliteten i behandlingen sænkes.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
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