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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundheds-

loven (Frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn 

og udvidet aktindsigt m.m.). 

FOA – Fag og Arbejde vil gerne benytte muligheden for at afgive hø-

ringssvar på ovennævnte forslag.  

 

Generelle bemærkninger:  

FOA- Fag og Arbejde har den holdning til frit sygehusvalg, at det skal 

være de mest trængende patienter, der behandles først og ikke dem 

med sundhedsforsikring. Det bør altid være en professionel lægefaglig 

vurdering, der afgør prioritering. Med dette in mente hilser FOA- Fag og 

Arbejde forslaget om frit og udvidet frit valg til diagnostiske undersø-

gelser velkommen, da det vil styrke kvaliteten for patienterne, at kun-

ne blive udredt og diagnosticeret hurtigere. 

 

Specifikke bemærkninger:  

FOA – Fag og Arbejde støtter forslaget om, at patienter opnår fuld akt-

indsigt i egne behandlingsjournaler. For det første fordi det er patien-

tens data, og for det andet fordi digitaliseringens fremskridt på længere 

sigt muliggør, at patienten selv kan læse sin journal over internettet.  

FOA – Fag og Arbejde er enige i, at det stadig skal være muligt at be-

grænse forældremyndighedsindehaveres adgang til aktindsigt i deres 

mindreårige børns journaler i det omfang, hvor oplysningerne findes at 

burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige.  

FOA – Fag og Arbejde finder det ligeledes hensigtsmæssigt, at den ud-

videde aktindsigt kun kommer til at gælde oplysninger, der er tilskrevet 

i journalen efter at lovforslaget er trådt i kraft.  

FOA - Fag og Arbejde finder det hensigtsmæssigt, at der ved etablering 

af et voldgiftsnævn er taget højde for, at de udpegede medlemmer har 

indsigt i sundhedsvæsenets forhold, herunder patientrettigheder til at 

sikre en velafbalanceret løsning i forhold til økonomi og kvalitet. 
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  FOA – Fag og Arbejde støtter forslaget om, at det præciseres at Sund-

hedsstyrelsen kan iværksætte evalueringer af virksomheden i det of-

fentligt finansierede sygehusvæsen, herunder de private klinikker og 

private sygehuses virksomhed. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 

 

 


