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Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i 

psykiatrien m.v., sundhedsloven, og forskellige andre love (bl.a. ambulant 

behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler). 

Foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, har den 19. november 2018 modtaget 

høringen vedr. ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven, og forskellige 

andre love.   

Sundhed Danmark repræsenterer privathospitaler og -klinikker, behandlingssteder og bo- og 
opholdssteder, som både udreder og behandler forsikrings- og offentlig betalte patienter samt egen 
betalere i både kommunalt og regionalt regi – både under Sundhedsloven og Serviceloven.  
 
Sundhed Danmark stiller sig positive overfor ministeriets forslag om, at behandlingsmulighederne for 
ambulante patienter i retspsykiatrien udvides, således at privathospitaler ligeledes kan varetage denne 
behandling.  
 
Privathospitalerne har allerede en ekstra kapacitet, der kan komme den voksende gruppe patienter 
indenfor psykiatrien til gode og supplere den regionale kapacitet på området.  
 
Men trods stigningen af danskere med psykiske lidelser, i både voksenpsykiatrien, børne og 
ungdomspsykiatrien, samt retspsykiatrien er det dog ikke opfattelsen hos Sundhed Danmark, at regionerne 
ønsker at udvide kapaciteten gennem hjælp fra de private aktører.  
 
Det er allerede i dag muligt at bruge privat kapacitet på voksenpsykiatri-området under Det Udvidede Frie 
Sygehusvalg, men anvendelsen af dette hos regionerne er yderst begrænset. Dialogen med regionerne har 
givet det klare billede, at de mener at gøre det godt selv. Dermed bliver kapaciteten ikke udnyttet 
tilstrækkeligt i dag. 
 

Ændringerne giver desværre ikke garanti for udnyttelse af privat kapacitet 
For det første indeholder ændringen ingen mulighed for, at de omtalte patienter, der i henhold til stk. 1, nr. 
2, reelt kan vælge et privat alternativ, hvor der er aftaler.  
 
Derfor bør det genovervejes, om den enkelte patient i det mindste kan anmode om, at det private 
alternativ kommer i betragtning. 
 
For det andet giver forslaget udelukkende regionerne en mulighed for at bruge private – ikke et krav om at 
indgå aftale. Da en aftale er præmis for at kunne udnytte kapaciteten i det private, kan regionerne blot lade 
være med at indgå aftale. Sundhed Danmark er derfor i tvivl om, hvorvidt denne lovændring vil have en reel 
effekt, og sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten på privathospitaler, hvis det er regionerne selv, der 
aktivt skal opsøge denne mulighed. 
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Derfor bør det være et krav, ligesom under Det Udvidede Frie Sygehusvalg, at private, der opfylder de 
opstillede faglige kriterier, skal kunne få en aftale.  
 
Kun på den måde sikres første skridt i at realisere Regeringens politiske ambition. 
 
For det tredje er det uhensigtsmæssigt, at det sundhedsfaglige tilbud kan blive meget forskelligt, hvis hver 
enkelt region selvstændigt skal indgå aftaler, når intentionen er en bred udnyttelse af kapacitet. En national 
aftale kan sagtens indeholde et element af regional tilpasning ift. det konkrete samarbejde med de 
relevante offentlige afdelinger. Men hvis den private kapacitet skal udnyttes bedst muligt, bør det være et 
krav, at det er én national aftale. 
 
Derfor bør det være Danske Regioner, der indgår aftale med de private institutioner. 
  
For det fjerde giver formuleringen ”overenskomst med eller på anden måde benytte..” en usikkerhed om, 
hvordan aftalen skal indgås. Hos §79-hospitalerne omtales en ’driftsoverenskomst’, hos de praktiserende 
læger en ’overenskomst’ og med privathospitalerne under Det Udvidede Frie Sygehusvalg er det en ’aftale’.  
 
Derfor bør formuleringen af det foreslåede stk. 2 præciseres ift. hvad det er for en aftaleramme, der 
forventes at blive indgået. Og det anbefales at referere til rammen under Det Udvidede Frie Sygehusvalg, 
hvor der allerede ligger en præcis forhandlingsramme og -proces med Danske Regioner. 
 
For det femte er det relevant at fremhæve, at afgrænsningen af hvem, der kan indgås aftale med, bør 
baseres på kvalitet og ikke en bestemt ejerform.  
 
Formuleringen ”private institutioner” bør derfor forstås bredt. 
 
Ministeriets ønske om at sikre et mere sammenhængende forløb for patienten, der således vil få mulighed 
for at bevare sin tilknytning til et eventuelt tidligere anvendt privat behandlingssted og personale, støtter 
vi. Privathospitaler ønsker ligeledes at give patienten kontinuitet og mulighed for at fortsætte i det 
eksisterende forhandlingsløb.  
 
 
Sundhed Danmark stiller sig meget gerne til rådighed for uddybning af ovennævnte. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
____________________ 
Jesper Danneris Luthman 
Branchedirektør 
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