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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (egenbetaling for 

tolkebistand) 

 

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Det centrale punkt i lovudkastet er indførelse af et gebyr for tolkebistand for personer, der har 

været bosat i Danmark i mere end 3 år, og som har behov for tolkebistand. I indledningen til 

lovudkastet nævnes det, at ”kommunikationen mellem patient og sundhedsperson er 

afgørende for at opnå den bedst mulige patientbehandling. Manglende eller mangelfuld 

kommunikation kan i yderste konsekvens være medvirkende årsag til forkerte diagnoser og 

fejlbehandlinger”. 

 

DPS er stærkt betænkelig ved den foreslåede ordning af flere grunde: 

 

1) Kommunikationen mellem lægen og patienten er afgørende for udredning og 

behandling. Lægegerning er et klinisk fag, der foregår i en direkte dialog. Det er 

sygehistorien og beskrivelsen af symptomerne, der er grundlæggende for diagnose og 

behandling. Det gælder både psykiatrien og resten af lægefaget.  Det er således 

forventeligt at dårlig kommunikation vil have negative og muligvis fatale konsekvenser i 

form af fx forkerte diagnoser og fejlbehandlinger. 

 

2) Mange psykiske påvirker i høj grad patientens kognitive evner, ikke kun efter 

sygdomsudbrud, men i mange tilfælde allerede i barndommen (udviklingsforstyrrelser). 

Mennesker, der lider af sindslidelser, har ofte større indlæringsvanskeligheder samt 

hukommelses- og koncentrationsbesvær. Der findes talrige internationale 

videnskabelige studier, der påviser kognitive forstyrrelser hos patienter med psykiske 

lidelser. Disse mennesker vil blive ramt af det nye lovforslag, der vil bidrage til 

yderligere marginalisering og stigmatisering.  

 

3) Mennesker med sindslidelse har vanskeligere ved at integrere sig socialt og møde nye 

mennesker, og de har tendens til at leve en mere isoleret tilværelse end andre. Disse 

faktorer er medvirkende til, at patienter med sindslidelse ofte har besvær med at møde 

til undervisning og dermed vanskeligheder med at opnå en tilstrækkelig beherskelse af 

det danske sprog.  

 

4) Lovforslaget vil uundgåeligt føre til en større ulighed i sundhedsvæsenet, idet patienter 

med lavere indkomst vil være nødsaget til at begrænse deres henvendelser til lægen 

eller sygehuset. Egenbetaling af tolkebistand kan medføre, at adgangen til 

sundhedsvæsenets ydelser vanskeliggøres eller umuliggøres. Man kan frygte forsinket 

diagnosticering, som kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte person, 

langvarige og tungere behandlinger pga. forsinket kontakt med behandlingssystemet. 

Patienter med sindslidelse vil især være ramt af; at søge hjælp for psykiske problemer 

er stigmatiserende og ekstra omkostninger vil gøre det endnu sværere at søge relevant 

hjælp. 
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Et vigtigt argument i lovudkastet er at øge incitamentet til at lære dansk og at støtte 

integrationen. Ud fra et lægeligt synspunkt synes det problematisk, at integrationspolitik 

vægtes tungere end lige adgang til det danske sundhedsvæsen. 
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