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Høringssvar fra landsorganisationen Danske Seniorer
Høringsbrev over udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af
genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt udkast til bekendtgørelse om frit valg af
leverandør af genoptræning efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet har i skrivelse af 25. maj 2018 anmodet om eventuelle kommentarer til
ovenstående forslag til bekendtgørelser.
Udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter
udskrivning fra sygehus
Bekendtgørelsen er en ajourføring af eksisterende bekendtgørelse, således at der tages højde for det frie
valg af genoptræningstilbud, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 dage. Udkastet
ser ud til på tilfredsstillende måde at udfylde lovens bestemmelser om frit valg.
Udkast til bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven
Den foreslåede bekendtgørelse er meget usædvanligt udformet, idet den primært indeholder en række
bemyndigelser til, hvad KL kan gøre i relation til leverandører. Bemyndigelser findes normalt i love og
gives sædvanligvis til ministre. Det føles ikke betryggende, at bemyndigelser gives bredt til en
interesseorganisation.
Danske Seniorer finder derfor, at bekendtgørelsen primært skal indeholde regler for, hvad KL skal og
ikke for, hvad KL kan. Hele 9 gange er der i forslaget formuleringer om, hvad KL kan forlange.
Eksempelvis kan KL forlange, at private leverandører skal indsende oplysninger til en offentlig portal.
Det er ikke tilfredsstillende, at et sådant spørgsmål overlades til KL´s skøn. Borgerne har en interesse i,
at det sker.
I forslagets § 9 er der følgende formulering om at private leverandører ”skal stille de oplysninger til
rådighed for borgerens frie valg, som KL finder relevante”. Det er således op til KL´s frie skøn, hvad
der er relevant for borgeren.
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Det virker som om KL har været alt for aktiv i udformningen af det foreliggende forslag, som Danske
Seniorer finder bør ændres, så borgernes interesser kommer i centrum, og KL får nogle klare regler for
aftaler med private leverandører og ikke bare en stribe bemyndigelser.
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