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FOA- Fag og Arbejde takker for henvendelsen og har følgende kom-

mentarer til ændringsforslaget. 

FOA- Fag og Arbejde ser positivt på, at embedslægens fokus er på de 

institutioner, der har brug for flere tilsyn fremfor, at man driver mange 

tilsyn med alle institutioner. Forslaget om ændringerne i embedslægens 

tilsyn ligger godt i tråd med at afbureaukratisere området.    

Endvidere understøttes området af rapporteringssystemet , hvor der er 

åbnet op for nye måder at arbejde lærerende med patientsikkerheden 

og kvaliteten. Det er dog stadig vigtigt, at man lokalt afsætter ressourcer 

til dette kvalitetsarbejde, da ændret arbejdsorganisering m.v. er ressour-

cekrævende.  

 

FOA er enig i, at effekten og udbyttet af rådets arbejde er svært at få øje 

på. Det kan have mange årsager - opstart og manglende prioritering i en 

krisetid, sammensætningen samt at sundhedsstyrelsen har sekretariatsbe-

tjent Rådet. 

Det kan på den baggrund give god menig at revurdere Rådets virke og se 

om formålet med Rådet kan løftes på anden vis. Det foreslås, at Rådet 

nedlægges og erstattes af 1-2 møder årligt med et panel af eksperter og 

overlade resten til Sundhedsstyrelsen, patientforeninger og forskere. 

Forslaget har karakter af en besparelsesøvelse mere end den opprioritering 

som FOA gerne ser i lyset af den stadig stigende ulighed i sundhed, der ik-

ke mindst rammer vore medlemmer. FOA tror ikke, at forslaget vil medvir-

ke til at forbedre og sikre folkesundheden - herunder uligheden i sundhed 

som FOA er meget optaget af. 
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Hvis den sociale ulighed i sundhed skal reduceres og folkesundheden styr-

kes.  Er der behov for en anden tilgang, der udover fokusering på naturvi-

denskabelig baseret forebyggelse i langt højere grad inddrager samfunds- 

og humanvidenskabelig viden. Med andre ord, har en sundhedsfremmende 

tilgang. FOA mener, at arbejdsmarkedet og arbejdspladserne er en væ-

sentlig aktør ikke mindst i forståelsen af og bekæmpelsen af uligheden af 

sundhed, og dermed i forbedringen af folkesundheden. FOA deltager gerne 

i drøftelser, der kan fremme en indsats til forbedring af folkesundheden og 

uligheden i sundhed. 

FOA – Fag og Arbejde har ikke yderligere kommentarer til nærværende 

høring.   
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