
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. december 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 16 til L 111 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat 

sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark) til sundhedsministeren, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL). 

 

Spørgsmål nr. 16:  

”Ministeren bedes fyldestgørende redegøre for forslagets forenelighed med 

Handicapkonventionen.” 

 

Svar: 

Danmark har den 13. juli 2009 ratificeret FN-konventionen af 13. december 2006 om 

rettigheder for personer med handicap.  

 

Ifølge konventionens artikel 1 er formålet med konvention at fremme, beskytte og 

sikre muligheden for, at personer med handicap sikres alle menneskerettigheder og 

at fremme respekten for deres værdighed. Personer med handicap omfatter perso-

ner, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsæt-

telse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at 

deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

 

Handicapkonventionen indeholder desuden et forbud mod diskrimination på bag-

grund af handicap. Det fremgår således af artikel 5, nr. 2-4, at deltagerstaterne skal 

forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med han-

dicap lige og effektiv retlig beskyttelse mod diskrimination af enhver grund, at delta-

gerstaterne med henblik på at fremme lighed og afskaffe diskrimination skal tage alle 

passende skridt til at sikre, at der tilvejebringes rimelig tilpasning, og at særlige foran-

staltninger, der er nødvendige for at fremskynde eller opnå reel lighed for personer 

med handicap, ikke anses for diskrimination i henhold til denne konvention. I artikel 

25, der særligt omhandler handicappedes ret til sundhed, er det fastsat, at staten skal 

sikre, at personer med handicap kan nyde den højest opnåelige sundhedstilstand 

uden diskrimination på grund af handicap. 

 

Det fremgår af lovforsalget, at ingen akut syge eller tilskadekomne patienter skal 

kunne nægtes behandling i det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til krav om 

betaling. Endvidere berører lovforslaget ikke regionernes muligheder for at yde syge-

husbehandling vederlagsfrit, når regionen under de foreliggende omstændigheder 

skønner det rimeligt.  
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Side 2 

 

Sundheds- og Ældreministeriet vurderer på denne baggrund ikke, at lovforslaget be-

rører handicappedes ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden dis-

krimination på grund af handicap, og vurderer sammenfattende, at lovforslaget er 

forenelig med konventionen på dette område.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Signe Struberga 


