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Sundheds- og Ældreministeriet 
Att: Frederik Rechenback Enelund 
Holbergsgade 6 
København K. 
 
Sendt alene på e-mail-adresserne: primaejur@sum.dk og fre@sum.dk 
 
                     Aarup, den 23. juli 2016 
 
 
 
Høringsvar vedr.: ”Udkast til Bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer efter 
sundhedsloven” og Udkast til ”Bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger 
om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer samt tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter 
efter sundhedsloven”. 
 
Patientforeningen takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de to bekendtgørelser. 
 
Patientforeningen ønsker at værne den personlige frihed og den enkeltes valgfrihed mest muligt. Men vi er 
meget opmærksomme på, at der er en række medborgere, som har det meget svært ved at orientere sig og 
færdes trygt i det offentlige rum. I disse tilfælde er alarm- og pejlesystemer, som de her defineret, gode 
hjælpemidler. 
 
De to udkast til bekendtgørelser mangler en tidsfastsættelse for indgrebet overfor patienterne. 
Patientforeningen anbefaler, at en sådan indskrænkning af den frie færden skal revideres mindst hvert 
halve år, men at den naturligvis ophæves straks, det ikke længere er nødvendigt. De pårørende eller 
værgen bør høres i den forbindelse. Den overvågede bør endvidere kunne bede om en ny behandling, hvis 
den overvågede skønner den er overflødig. 
 
Indgrebet er meget alvorligt, og selv om kun et mindretal kommer i en bedre situation, så er det vigtigt, at 
det ikke bliver en livslang og ureflekteret begrænsning af menneskers bevægelsesfrihed. 
 
I ”Udkast til Bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven” § 1 næves både 
”blandt andet” og ”lignende”. Ét af disse udtryk burde være tilstrækkeligt til at tage højde også for 
kommende teknologier. 
 
De bedste hilsener 
 
Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF 
Formand 
Patientforeningen 
Vestergade 67 
5560 Aarup 
Tlf.: 60 39 39 99 
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