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Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.
FOA- Fag og Arbejde vil gerne benytte sig af muligheden for at kom-
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mentere på nærværende høring.
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FOA- Fag og Arbejde er positivt stemt for, at der indføres en ny pati-

12/231427

entrettighed som udredningsgaranti og differentieret behandlingsga-

Ref.:

ranti. Mange danskere er i dag midlertidigt uden for arbejdsmarkedet

KAS/kman/ulro

på grund af sygdom. Det er bekosteligt for både den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet. Dog opfatter vi det som helt essentielt, at
denne udredningsgaranti kommer til at gælde alle borgere, så vi sikrer
lighed i sundhed bedst. Derfor må og skal altid være en lægefaglig
vurdering, der ligger til grund for udredningen således, at det sikres, at
de sygeste altid behandles først.
Derfor undrer det os også, at det udelukkende er indenfor det somatiske område, at garantien skal gælde. Det er vanskeligt, at psykiatrien
ikke er omfattet af garantien. Eller, der ikke er sat dato på, hvornår
udredningsgaranti og differentieret behandlingsgaranti også omfatter
psykiatrien. FOA – Fag og Arbejde vil meget gerne have oplyst, hvornår
psykiatrien sidestilles med somatikken i forhold til udredningsgaranti
samt differentieret behandlingsgaranti.
Det ville have været en fordel, at Sundhedsstyrelsens beskrivelse eller
oplistning af alvorlig sygdom, som skal bruges i vurderingen af hvorvidt
patientens behandlingsbehov er inden for 1 eller 2 måneder, havde
været kendt på det tidspunkt, hvor nærværende bekendtgørelse sendes i høring.
FOA- Fag og Arbejde er bekymret for, at patienter som er henvist til
under udredningsgarantien eller differentieret behandlingsgaranti, kan
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afvises af regionens sygehuse grundet kapacitetsmangel. Under alle
omstændigheder skal problemet omkring manglen på kapacitet ikke
lande hos patienterne. Patienterne skal hjælpes videre til en afdeling,
der kan varetage deres udrednings- eller behandlingsbehov, således, at
det ikke er patienten der er den opsøgende part, og således, at patienten hjælpes indenfor fristen.
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