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Høringssvar over Lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige 
familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven og barselsloven (Gennemførelse af orlovsdirektivets 
bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse, fleksible arbejdsordninger, bevisbyrderegler mv.) 
 
Bedre Psykiatri har læst høringsforslaget og har følgende bemærkninger til bestemmelser om omsorgsorlov:  

Overordnet ser Bedre Psykiatri positivt på lovforslagets intentioner om at skabe balance mellem arbejdsliv 
og privatliv for forældre og omsorgspersoner. Bedre Psykiatri ser positivt på forslaget i forhold til 
omsorgsorlov får alle lønmodtagere ret til fravær i fem dage om året til at yde personlig omsorg eller støtte 
til et familiemedlem, eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for 
væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. 

Som udgangspunkt henholder Bedre Psykiatri sig til Danske Patienters høringssvar samt Pårørendeinitiativets 
anbefalinger og bemærkninger til omsorgsdage1. 

Det er dog vigtigt for Bedre Psykiatri at fremhæve, at retten til fem selvbetalte omsorgsdage er 
utilfredsstillende, eftersom mange pårørende til mennesker med psykisk sygdom ofte har knappe 
økonomiske ressourcer grundet de begrænsninger som psykisk sygdom også medfører for de pårørende og 
familien som helhed. En høj grad af omsorgsgiverbyrde kombineret med en stræben mod et almindeligt 
hverdagsliv kan påvirke mange arenaer af pårørendes liv. Såvel debuterende som erfarne pårørende til 
mennesker med psykisk sygdom må ofte jonglere på ukendt territorium hvor psykisk sygdom redefinerer 
hverdagsliv, giver ekstraordinære praktiske opgaver og følelsesmæssig tumult. Det kan også betyde en 
økonomisk og arbejdsmæssig belastning. Flere danske og internationale undersøgelser indikerer generelt 
set, at mange pårørende oplever en ekstraordinær økonomisk belastning som følge af at være pårørende til 
menneske med psykisk sygdom, hvor mange har udgifter for den syge som følge af fx transport, medicin mv. 
(IFKA, 2007; Bedre  Psykiatri,  2012; Flyckt et al.  2013). Nyere danske undersøgelser påviser endvidere, at 
familier bestående af børn og unge med psykiske lidelser har lidt lavere disponibel indkomst end 
befolkningen generelt. (SUM 2018; Social- og Indenrigsministeriet 20202). Desuden konkluderer en 
undersøgelse også, at indkomst kan være associeret med mindre kontakt til behandling. En undersøgelse fra 
Sundhedsministeriet 20183 finder således, at antallet af ambulante besøg pr. patient i børnepsykiatrien er i 
gennemsnit stigende med indkomsten. De 10 pct. mindst velhavende patienter har i gennemsnit knap 5 
ambulante besøg, mens de 10 pct. mest velhavende patienter i gennemsnit har knap 7 ambulante besøg.  

 
Bedre Psykiatri ser gerne, at der er fuld lønkompensation i forbindelse med brug af omsorgsdage, og der ikke 
skal bruges ferie, flextid eller lignede til afholdelse af dem samt at omsorgsdagene kan afvikles fleksibelt fx 
ved akut opstået situationer.  
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Bedre Psykiatri 

 
1 Pårørendeinitiativet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Ligestillingsudvalg 18. nov. 2021  
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