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Høringssvar over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven, 

lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler 

 
Foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, har den 12. januar 2018 modtaget 

høringen over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske 

forsøg med lægemidler.  

Sundhed Danmark repræsenterer privathospitaler og -klinikker, lægeklinikker og behandlingssteder, som 

både udreder, behandler og genoptræner offentlige og private patienter, og dermed i støre og mindre grad 

er påvirket af det udsendte lovforslag vedr. genoptræning.  

Sundhed Danmark har gennem flere år foreslået, at patienternes ret til sundhedstilbud fx genoptræning 
udvides, hvorfor vi imødeser dette lovforslag, der vil sikre patienten adgang til hurtig og effektiv 
genoptræning efter udskrivning fra sygehus. At patienten frit kan vælge, at modtage genoptræning hos en 
privat aktør, i så fald bopælskommunen ikke inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus kan tilbyde 
opstart af genoptræning, vil blot styrke sikkerheden for, at patienten hurtigt og effektivt kan opstarte 
genoptræningsforløbet.  
 
Da forslaget lægger op til, at ordningen skal følge principperne i Det Udvidede Frie Sygehusvalg, blot på 
genoptræningsområdet, med KL som hovedforhandler på vegne af kommunerne, foreslår vi ligeledes én 
fast forhandler som modpart, og som repræsenterer de private leverandører Dette vil sikre en ensartethed, 
effektivitet og fleksibilitet, som der bl.a. ses ved forhandlingerne mellem Danske Regioner og Sundhed 
Danmark om Det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvor Sundhed Danmark indgår aftaler på de private 
leverandører vegne. Aftalerne har Sundhed Danmark indgået på branchens vegne ved forhandlingerne om 
Det Udvidede Frie Sygehusvalg igennem mange år. 
 
Sundhed Danmark foreslår derfor, at vi på vegne af de private aktører på området, kan indgå i dialog og 
forhandle med KL, med henblik på at forhandle os frem til række standardaftaler, der regulerer de 
overordnede vilkår, hvor der tages højde for både fornødne kompetencer, kvalitet og pris. Her er det 
vigtigt, at aftalerne passes ind i de arbejdsgange, der allerede eksisterer i processen mellem sygehus og 
kommune. Dette kan vi sikre gennem vores erfaring med lignende forhandlinger, samt ekspertise på 
området.   
 
Ligeledes er genoptræning på specialiseret niveau allerede omfattet af de eksisterende regler og 
forhandlinger under Det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvorfor almen genoptræning og rehabilitering på 
specialiseret niveau vil ligge i direkte forlængelse af Sundhed Danmarks eksisterende forhandlinger, 
ekspertise og erfaring.  
 
Som Ministeriet gør opmærksom på i denne høring, er det yderst vigtigt, at patienterne bliver oplyst om 
mulighederne for frit valg mellem forskellige genoptræningstilbud, samt reglerne på området i de tilfælde 
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hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv dage efter 
udskrivningen, og patienten derfor har mulighed for at vælge at modtage genoptræning ved en privat 
leverandør i stedet. 
 
Ligeledes vil vi gerne gøre opmærksomme på, at den eksisterende lovgivning ikke tillader, at private aktører 
indkalder patienten gennem e-Boks, før patienten selv har givet samtykke hertil. Dette betyder, at den 
private aktør skal sende indkaldelse til første møde med patienten med fysisk post, hvilket kan udfordre 
tidsperioden på syv kalenderdage.  
 
Her har Sundhed Danmark ligeledes erfaring fra Det Udvidede Frie Sygehusvalg, hvor det ligeledes er 
vigtigt, at patienterne får korrekt og tilstrækkelig viden omkring deres rettigheder og muligheder.    
 
Sundhed Danmark stiller sig meget gerne til rådighed for uddybning af ovennævnte. 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Nord 

Politisk konsulent, Sundhed Danmark  
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