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ag og Arbejjde vil gern
ne benytte ssig af mulig
gheden for at komFOA- Fa

12
2/13415

mentere på nærvæ
ærende hørring.
Re
ef.:

ag og Arbejjde er posittivt stemt ffor, at der indføres en ny patiFOA- Fa

ulrro/kman

entrettighed som diagnosega
arantien. M ange dansk
kere er i da
ag midlerti-en for arbe
ejdsmarkeder på grund
d af sygdom
m. Det er bekosteligt
b
digt ude
for både
e den enke
elte, arbejds
smarkedet og samfun
ndet. Dog opfatter vi
det som
m helt essen
ntielt, at de
enne udred
dningsgaran
nti kommerr til at gælde alle borgere, så
å vi sikrer lighed i sun
ndhed bedst. Det må og
o skal alaglig vurde
ering, der li gger til gru
und for udre
edningen
tid være en lægefa
s, at det sik
kres, at de sygeste
s
alt id behandle
es først.
således
Derfor u
undrer det os også, att det udelu kkende er indenfor de
et somatiske område, at ga
arantien ska
al gælde. D
Det er vansk
keligt, at psykiatrien
n. Eller, derr ikke er satt dato på, hvornår
h
diikke er omfattet af garantien
agnoseg
garantien også
o
omfattter psykiatrrien.
ag og Arbejjde er beky
ymret for, a
at patienterr som er he
envist til
FOA- Fa
hurtig u
udredning under
u
diagn
nosegarant ien eller un
nder behandlingsgarantien,, kan afvise
es af region
nens sygeh use grunde
et kapacitettsmangel.
Under a
alle omstæn
ndigheder skal
s
proble met omkrin
ng manglen
n på kapacitet ikk
ke lande ho
os patienterrne. Patientterne skal hjælpes
h
vid
dere til en
afdeling
g, der kan varetage
v
de
eres behan dlingsbeho
ov, således, at det ikke er pa
atienten de
er er den op
psøgende p
part, og således, at pa
atienten
hjælpes
s indenfor fristen.
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