
 

 

Vanløse, d. 9. juli 2021 

 

 
 
Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område (Udveksling af visse oplysninger mellem 
kommuner og sundhedssektoren) 
 

Social- og Ældreministeriet 

masz@sm.dk 

 

SUFO takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet. 

 

SUFO mener overordnet, at det er et godt forslag, som kan sikre bedre overgange mellem kommuner og 

sundhedssektoren ved at understøtte koordinering og genoptagelse af ydelser og tilbud - til gavn for 

både borgere og personale. Information om en indlæggelse eller et ambulant forløb er vigtig for de 

forebyggende hjemmebesøg, da indlæggelse af enhver art er en af risiko-parametrene for vores 

målgrupper. Derfor kan en sygehus-advis være afsæt for et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.  

 

Som en følge af accelererede forløb i sygehus-regi er det ligeledes fornuftigt at sidestille akutte 

ambulante forløb med indlæggelser i forhold til adviser. 

 

SUFO vil dog pointere, at et forebyggende hjemmebesøg ikke er at forveksle med et behandlingstilbud 

eller behandlingsforløb, ligesom forebyggelseskonsulenten heller ikke er en forløbsansvarlig 

kontaktperson, som kan ”overtage” opgaver fra en sygehusindlæggelse.  

 

Umiddelbart bifalder SUFO ligeledes forslaget aftaleoversigten, der giver mulighed for at se borgerens 

aftaler i sundhedsvæsenet med det formål at undgå dobbeltbookinger.  

Dog rejser det mange spørgsmål i forhold til, hvordan ordningen skal fungere i praksis, som f.eks. hvem 

er ansvarlig for at undgå dobbelt-bookinger?  

Har nogle bookinger højere prioritet end andre?  

Kan systemet snakke sammen med eksisterende systemer, eller er det en ny arbejdsgang for 

personale?  

Hvordan registreres aftalerne i oversigten (i forhold til forebyggende hjemmebesøg er et tilbud f.eks. ikke 

det samme som en aftale om hjemmebesøg – og bliver et kollektivt arrangement sidestillet med et 

forbyggende hjemmebesøg)?  

 

SUFO mener, det ligeledes er ønskeligt og naturligt, at borgerne selv kan tilgå egen aftaleoversigt via 

sundhed.dk. Vi opfordrer til, at der bliver taget højde for de borgere, som ikke er digitale – borgere som 

ofte udgør en markant del af målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg. De skal også sikres 

orientering og oversigt over deres aftaler. 

 

Endelig opfordrer SUFO til, at der udformes lettilgængelig information om de nye regler til borgere og 

personale.  

 

 

På vegne af SUFOs bestyrelse, 

 

 

Anne Dorthe Prisak 

Formand 
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