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Forslag
til

Lov om ændring af sundhedsloven
(Frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn, udvidet aktindsigt m.v.)

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar
2008, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 538 af 17. juni 2008,
§ 1 i lov nr. 539 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 530 af 12. juni
2009 og senest ved lov nr. 531 af 12. juni 2009, foretages
følgende ændringer:

1. § 37 affattes således:

»§ 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet pa-
tientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri.
Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forstå-
elig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der be-
handles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed,
kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig
information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til akt-
indsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14,
kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehave-
rens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne
findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige.

Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010
kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens in-
teresse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at
burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller
til andre private interesser.«

2. § 38 affattes således:

»§ 38. Den myndighed, institution eller sundhedsperson,
der har ansvaret for patientjournalerne m.v., afgør inden 10
dage efter patientens anmodning, om retten til aktindsigt skal
begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imø-
dekommet inden 10 dage, skal myndigheden, institutionen
eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden her-
til samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Stk. 2. Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at
der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på
stedet eller udleveres en afskrift eller kopi.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1 og
2 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at
aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den
driftsansvarlige myndighed.«

3. I § 39 indsættes efter »til dækning af«: »eventuelle«.

4. I § 79, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Bestemmelserne om sygehusbehandling i afsnit VI om-

fatter også diagnostiske undersøgelser til brug for alment
praktiserende læger, jf. § 60, og praktiserende speciallæger,
jf. § 64.«

5. I § 86, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Adgangen til at vælge, hvor en diagnostisk undersøgelse,

jf. § 79, stk. 1, 2. pkt., skal foretages, kan dog ikke begrænses,
jf. dog stk. 2.«

6. § 87, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

7. § 87 c, 2. pkt., ophæves.

8. Efter § 87 d indsættes:

»Kapitel 20 b
Udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne

§ 87 e. Personer, der på tidspunktet for henvisning til psy-
kiatrisk behandling er fyldt 19 år, kan vælge at blive behandlet
efter bestemmelserne i §§ 87 f-87 h.

§ 87 f. En person, som er henvist til psykiatrisk behandling,
kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse eller en af
de klinikker m.v., som har indgået aftale med regionsrådene
efter § 87 g (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsre-
gionen ikke, inden 2 måneder efter at henvisningen er mod-
taget, kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de
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i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med
eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Stk. 2. Retten efter stk. 1 til at vælge at blive behandlet på
et aftalesygehus bortfalder, hvis ventetiden til behandling på
aftalesygehuset overstiger ventetiden hertil på bopælsregio-
nens sygehuse og samarbejdssygehuse.

§ 87 g. Regionsrådene i forening indgår aftale med de pri-
vatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse,
klinikker m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om be-
handling efter §§ 87 e og 87 f.

§ 87 h. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter
regler om den udvidede behandlingsret efter dette kapitel,
herunder om krav til dokumentation m.v. til aftalesygehusene,
jf. § 87 g, og om proceduren for henvisning af patienter m.v.

Kapitel 20 c
Voldgiftsnævn

§ 87 i. Hvis der opstår tvist mellem regionsrådene i forening
og de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark eller
sygehuse, klinikker m.v. i udlandet om vilkårene for en aftale
om undersøgelse og behandling efter § 87 stk. 5, § 87 c og
§ 87 g, kan sygehusene, klinikkerne m.v. hver især eller i for-
ening indbringe tvisten for et voldgiftsnævn.

Stk. 2. Når der indbringes en sag for voldgiftsnævnet, ud-
peger ministeren for sundhed og forebyggelse til nævnet en
opmand og en suppleant for opmanden. Regionerne i forening
udpeger en voldgiftsmand, og sygehusene, klinikkerne m.v.
udpeger en voldgiftsmand. Både opmand, suppleant og vold-
giftsmænd skal have økonomisk indsigt og indsigt i sund-
hedsvæsenets forhold.

Stk. 3. Ved behandlingen af en voldgiftssag deltager op-
manden samt de to voldgiftsmænd. Opmanden kan tilkalde
særligt sagkyndige til at bistå ved sagens behandling. Mini-
steriet for Sundhed og Forebyggelse yder sekretariatsbistand
til voldgiftsnævnet.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter
regler om voldgiftsnævnet og om behandlingen af voldgifts-
sager, herunder forretningsordenen. Ministeren fastsætter
endvidere regler om vederlag til opmand, voldgiftsmænd og
de særligt sagkyndige, som bliver tilkaldt, og om sagsom-
kostninger og deres fordeling.

Stk. 5. Voldgiftsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.«

9. I overskriften til kapitel 23 ændres »Regionsrådets oplys-
ningspligt« til: »Oplysningspligt«.

10. § 90 affattes således:

»§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af
rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient, oplyse
patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten inden for 1 måned kan tilbydes en diagno-

stisk undersøgelse, jf. § 79, stk. 1, 2. pkt., eller behandling

efter reglerne i § 87, stk. 1, henholdsvis inden for 2 må-
neder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87
b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og
87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og an-
dre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte
private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få
oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4
nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet
sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fast-
sætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.«

11. I § 144, stk. 2 og 3, indsættes efter »bestemte sygdomme«:
»eller persongrupper«.

12. I § 152, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »bestemte sygdom-
me«: »eller persongrupper«.

13. § 216 affattes således:

»§ 216. Med det formål at fremme kvalitetsudviklingen i
sundhedssektoren kan Sundhedsstyrelsen iværksætte evalue-
ringer m.v. af virksomheden i det offentligt finansierede sund-
hedsvæsen. Evalueringerne kan omfatte alle forhold vedrø-
rende det offentlige sundhedsvæsen og de private sygehuse og
klinikkers virksomhed.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fast-
sætte nærmere regler om, at det påhviler regionsråd og kom-
munalbestyrelser, de under ministeren for sundhed og
forebyggelse hørende institutioner samt de private personer
eller institutioner, der driver sygehuse, klinikker m.v. at give
de for gennemførelsen af evalueringer m.v. efter stk. 1 nød-
vendige oplysninger, herunder oplysninger fra patientregistre
og andre registre.

Stk. 3. Oplysninger, der indhentes til brug for evalueringer
efter stk. 1, kan ikke videregives til Sundhedsvæsenets Patie-
ntklagenævn.«

§ 2

I lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven.
(Udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne) foretages
følgende ændring:

1. § 1, nr. 1-3, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Folketinget, den 18. december 2009

THOR PEDERSEN

/ Pernille Frahm
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