Danske Regioner

Høring over metode- og procesramme for Behandlingsrådet

Den 17. december 2020

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar
over metode- og procesrammen for Behandlingsrådet.
Dansk Sygeplejeråds bemærkninger til metode- og procesrammen følger herunder.
Ordentlige vilkår for medlemmerne af Behandlingsrådet og fagudvalg
Det er positivt, at der er lagt op til en bred sammensætning af Behandlingsrådet og de midlertidige fagudvalg. Den fleksible sammensætning
af fagudvalgene giver desuden et godt afsæt for at skabe gode beslutningsgrundlag til Behandlingsrådet.
Det er afgørende for kvaliteten af Behandlingsrådets beslutninger, at
det er muligt at tiltrække de nødvendige kompetencer til både rådet og
fagudvalgene. For at sikre dette, skal medlemmerne af råd og fagudvalg tilbydes ordentlige vilkår.
Dansk Sygeplejeråd mener, at arbejdet i Behandlingsrådet og fagudvalgene bør kunne løftes inden for medlemmernes almindelige arbejdstid ved fritagelse fra andre arbejdsrelaterede opgaver. Hvis medlemmerne af råd og fagudvalg ender med at skulle bruge fritid til deltagelse
i arbejdet, bør det dog som minimum kompenseres og honoreres som
merarbejde.
Dansk Sygeplejeråd foreslår derfor, at der laves en nærmere beskrivelse af rammerne og vilkårene for medlemmerne af Behandlingsrådet
og fagudvalg.
Uklarhed om vægtning af patienter/pårørendes perspektiv
Det er positivt, at patienternes perspektiv og erfaringer inddrages på
linje med øvrig tilvejebragt evidens. Det er dog ikke helt klart, hvordan
perspektivet vægtes. F.eks. ved en evaluering af en omkostningstung
teknologi, som afrapporteres af en mindre patientgruppe, men med
udelukkende gode erfaringer og øget livskvalitet. Dansk Sygeplejeråd
anbefaler, at dette præciseres.
Fokus på lighed og retfærdig prioritering
Som Sundhedsstyrelsens rapport af 2. september har vist, er der social
ulighed i sundhed, herunder i adgangen til og effekten af behandling.
Det er positivt, at lighed indgår som et af principperne for et nyt behandlingsråd. Dansk Sygeplejeråd mener dog fortsat, at retfærdig prioritering i højere grad bør indgå som en del af behandlingsrådets arbejde, blandt andet når der igangsættes nye større analyser.
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Behandlingsrådet bør i deres anbefalinger også tage højde for, at ikke
alle patientgrupper er stillet ens.
Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand
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