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Holbergsgade 6,   
1057 København. 

                                  
Vallensbæk den 30.09.2016. 

 
 
Sendes til ministeriets hovedpostkasse:  
sum@sum.dk med kopi til fuldmægtig Stephanie Christiansen sgc@sum.dk  
 

Høringssvar til ”Lov om ændring af regionernes finansiering” 
Fra Patientforeningen. 
 
Patientforeningen hilser velkommen, at der sættes øget fokus på, at de kommuner, som øger fokus på at 
forebygge de mange og ofte gentagne indlæggelser, får en større økonomisk gevinst for deres indsats, 
hvilket bør medføre et bedre behandlingsforløb for den enkelte borger/patient. 
 
Det er væsentligt, at der fremover IKKE er økonomi i at flytte rundt på patienter i samme region. 
Patientforeningen lægger stor vægt på det bedst mulige behandlingsforløb, og derfor bør flytning af 
patienter til andet hospital kun ske, hvis der er sundsfaglig begrundelse herfor. 
 
Vedr. Ambulant behandling fremlægges forslag til nye takster, differentieret efter alder. Det ses ikke af 
forslaget, om disse takster pr. behandling, tager højde for, hvordan de ambulante besøg skal 
tilrettelæggelses. Med andre ord, ambulante besøg på hospitalet skal koordineres, så de sker som en 
samlet indkaldelse. 
 
Patientforeningen vil gerne understrege at patientens/borgerens tarv skal vægtes højt. 
Afregnings takster for ambulant behandling må IKKE betyde, at man pga. ” økonomisk tænkning” ikke 
forsøger at samle flest mulige ambulante besøg på samme dag.  
(Baggrund for bekymringen er, at der tidligere er konstateret kedelige eksempler på økonomisk tænkning). 
Patientforeningen vægter patientens tarv og velbefindende meget højt. Planlægning af ambulante 
behandlingstilbud bør søges koncentreret over kortes mulig tid/dage, naturligvis under hensyn til hvad den 
enkelte patient kan magte. 
Det må ALDRIG være en økonomisk fordel for de ambulante behandlingstilbud ikke at prioritere patientens 
bedst mulige behandlingsforløb højest. 
 
Den forventede effektiviseringsgevinst på 2,3 mia. kr. håber Patientforeningen meget vil komme 
patientbehandling til gode og vi vil meget gerne stille op, hvis en prioriterings debat omkring udmøntning af 
pengene bliver aktuel.  
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Patientforeningen håber at vores bemærkninger omkring lovforslaget vil blive registrerede og indgå i det 
videre arbejde omkring lovforslaget. 
Med venlig hilsen 
På Patientforeningens vegne 

 
Nina Berrig  
Næstformand i Patientforeningen 
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