
 

 

 

Medlem af Folketinget Kirsten Normann Andersen (SF) har den 28. februar 2019 stil-

let følgende spørgsmål nr. S 585 til sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 585: 

”Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 529 oplyse, om borgere fra 

f.eks. Jylland og Fyn skal forvente brugerbetaling for den ene eller begge forældre i 

de tilfælde, hvor eksempelvis et barn indlægges på Rigshospitalet, fordi hospitalet er 

det eneste hospital i landet med et givent speciale, eller om ministerens svar skal for-

stås således, at borgerne i fremtiden kan forvente, at alle specialer vil være tilgænge-

lige for borgere i alle dele af landet?” 

 

Svar: 

Alle danskere skal have tillid til, at de får den bedst tænkelige behandling, hvis de 

rammes af sygdom. Det kræver, at de sundhedsfaglige kvalifikationer og ressourcer 

er til stede. 

 

Med de nye og moderne sygehuse følger en fortsat og nødvendig specialisering – 

bl.a. med afsæt i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Her samles kompeten-

cerne på færre enheder for at sikre de bedst mulige vilkår for stærke faglige miljøer, 

hvor personalet har ekspertise og øvelse. Det er med til at redde liv, og netop derfor 

er det vigtigt, at det højtspecialiserede personale på sygehusafdelingerne kan kon-

centrere sig om at bruge deres tid på de patienter, de gør en afgørende forskel for. 

Derfor skal vi naturligvis fortsat have specialeplanlægning i Danmark med en god og 

fornuftig arbejdsdeling mellem sygehusene i hele landet, så der er den rette erfaring 

og ekspertise til rådighed ved fx akutte og livstruende sygdomme. 

 

Men det er vigtigt, at specialiseringen går hånd i hånd med udviklingen af stærke og 

nære sundhedstilbud til de borgere, der med fordel kan behandles i et mere trygt 

miljø hjemme eller tæt på, hvor de bor. Derfor vil regeringen som led i sundhedsre-

formen løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen gennem flere sundhedshuse og 

styrkede kompetencer i kommunerne.  

 

Jeg vil samtidig gentage, at der er alt for store forskelle i den behandling og service, 

man som borger kan forvente at få alt efter, hvor man bor eller befinder sig i landet. 

Det kan vi ikke være bekendt. Patienter og pårørende skal opleve et samlet sund-

hedsvæsen, hvor ens bopæl ikke er afgørende for, hvilken behandling og service man 

får. 

 

Derfor foreslår regeringen som led i sundhedsreformen en ny struktur, hvor retnin-

gen for sundhedsvæsenet i langt højere grad fastlægges fra nationalt hold. Det skal 

sikre flere fælles løsninger og mere ensartede tilbud på tværs af landet, så borgere på 

tværs af landet får samme tilbud af høj kvalitet.  
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