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Til
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
Att. primaejur@sum.dk med kopi til tlau@sum.dk.
Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virk-somhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikker-heds fremtidige tilsyn
m.v.)
BEDRE PSYKIATRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på dette meget vigtige område.
BEDRE PSYKIATRI er overvejende positiv stemt for de elementer, som tilsammen skal medvirke til at styrke
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Ikke mindst
imødekommer lovændringerne på mange måder den bevågenhed og kritik BEDRE PSYKIATRI gentagne gange
har rejst i forbindelse med verserende psykiater-sager og tilsynets uhensigtsmæssige håndtering heraf. Helt
overordnet er de nye lovændringer et godt skridt på vejen mod bedre patientsikkerhed, og det er positivt, at
der lægges op til, at der skal gribes hurtigere og mere effektivt ind over for læger, psykiatere og andre
sundhedspersoner, der er til fare for patienterne. På det psykiatriske område har vi set en række tragiske
sager med voldsomme menneskelige konsekvenser for både patienter og pårørende, og det er absolut
nødvendigt at give det nye tilsyn flere muskler og hurtigere sanktionsmuligheder, så man effektivt kan stoppe
sundhedspersoner, der er til fare for patienter. Det er især positivt, at der lægges op til, at man fremover
med et straks-forbud kan stoppe en psykiater eller læge, der kan være til fare for en patient. Det betyder
meget, at man som patient og pårørende kan stole på, at læger, der er i søgelyset, kan stoppes uden at man
skal vente på lang sagsbehandlingstid førend tilsyns-systemet finder ud af om den pågældende skal have
frataget sin autorisation.
BEDRE PSYKIATRI noterer sig positivt, at med forslaget til sundhedslovens § 213, stk. 2, fastlægges, at tilsynet
også af egen drift (qua indførelsen af det risikobaserede tilsyn) skal skaffe sig viden om og følge op på
potentielle patientsikkerhedsmæssige problemer i form af et risikobaseret tilsyn.
Det foreslås, at der hvert år gennemføres proces i form af 5 trin i planlægningen og eksekveringen af det
risikobaserede tilsyn. Særligt trin 4 om Planlægning og gennemførsel af tilsynsplaner, bemærker BEDRE
PSYKIATRI, at ”der i dette trin planlægges og gennemføres tilsynsplanerne for hvert udvalgt risikoområde.
Dette indebærer en risikobaseret udvælgelse af organisationer inden for de udpegede risikoområder. Det
vurderes også, om et udgående tilsyn med fordel kan foregå uvarslet.” BEDRE PSYKIATRI har en klar
forventning om, at et udgående tilsyn som skal foregå uvarslet bliver en langt mere integreret, systematiseret
og forpligtende del af det nye tilsyns opgaveportefølje end det er i dag; akkurat på lige fod med fx
Arbejdstilsynet, Skats og Fødevarestyrelsens konsekvente uvarslede kontrolbesøg. En sådant stramning vil
bestemt højne og genvinde tilliden fra patienter og pårørendes side.
Med venlig hilsen
BEDRE PSYKIATRI

