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Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. forslag til model for
et Behandlingsråd
Dansk Sygeplejeråd mener, at prioriteringsbeslutninger i sundhedsvæsenet bør være karakteriseret af ensartethed, at prioritering skal baseres
på et fælles værdigrundlag og træffes på det rigtige strategiske niveau.
Vi ser Danske Regioners forslag til et behandlingsråd som et skridt i den
rigtige retning. Det er positivt, at der er udsigt til en mere systematisk prioritering i sundhedsvæsnet, og at der er lagt op til en bred faglig sammensætning af rådet.
Dansk Sygeplejeråd har derudover følgende bemærkninger til forslaget:
Behandlingsrådet bør vurdere hele behandlingsforløbet
Skal det kommende behandlingsråd lykkes med målsætningen om at bidrage til højere kvalitet i sundhedsvæsenet og dæmpe udgiftspresset, så
er det vigtigt at alle dele af sundhedsvæsenet indtænkes i forslaget. Det
er væsentligt, at hele behandlingsforløbet indtænkes, når man skal vurdere nye teknologier og behandlingsformer - også når patienten overgår
til kommunalt regi. Dansk Sygeplejeråd anbefaler derfor, at et nyt behandlingsråd også omfatter kommunerne.
Armslængdeprincippet bør også gælde for udpegningerne til rådet
Det er helt afgørende, at behandlingsrådet er uafhængigt, og at der er et
armslængdeprincip til det politiske niveau. Derfor mener vi også, at det
bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at Danske Regioner har flertal i rådet, når rådet selv udpeger de to faglige repræsentanter og to
sundhedsøkonomer. Dansk Sygeplejeråd foreslår derfor, at udpegningen af sundhedsøkonomer og faglige repræsentanter foregår ved kvalificeret flertal.
Vurdering af behandlinger handler om mere end teknologisk udstyr
Det er positivt, at behandlingsrådet både skal se på nye og allerede
ibrugtagne teknologier og behandlinger. Det er vigtigt, at rådet herunder
ser på, hvorvidt eksisterende teknologier og behandlinger bliver anvendt
til størst mulig gavn for patienterne, og hvilke alternativer der er.
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Dansk Sygeplejeråd finder det afgørende, at rådet i sin vurdering af behandlingseffekten også ser på parametre som patienters oplevelser med
brug af telemedicinske løsninger og de sundhedsprofessionelles vurderinger af, hvorvidt en teknologisk løsning fremmer eller hæmmer mulighederne for at levere sundhedsydelser af høj faglig kvalitet.
Dansk Sygeplejeråd anbefaler også på den baggrund, at behandlingsrådet inddrager de etiske aspekter, der er forbundet med ny teknologi og
behandling evt. i form af en repræsentant i rådet som er etiker/filosof.
Retfærdig prioritering bør indtænkes i behandlingsrådets arbejde
Etisk Råd har i en rapport fra 2018 påvist, at der er meget stor forskel på
prioriteringen af forskellige patientgrupper i sundhedsvæsenet. Det er
positivt, at lighed indgår som et af principperne for et nyt behandlingsråd. Dansk Sygeplejeråd mener dog, at retfærdig prioritering i højere
grad bør indgå i beskrivelsen af behandlingsrådets opgaver, blandt andet når der igangsættes nye større analyser.
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