KL's høringssvar til vejledning om registrering af og tilsyn med
offentlige og private behandlingssteder

Dato: 2. juni 2017

KL har den 10. maj modtaget udkast til vejledning om registrering af og
tilsyn med offentlige og private behandlingssteder.

E-mail: LDY@kl.dk
Direkte: 3370 3952

Det har ikke været muligt at behandle KL's høringssvar politisk inden
tidsfristen, hvorfor KL tager forbehold for senere politisk behandling og
for de senere økonomiske konsekvenser af forslaget.
Generelle bemærkninger
KL vil gerne opfordre til, at det fremgår tydeligt, at materialet har været i
høring flere gange og hvad baggrunden for en yderligere høring er.
KL vil gerne opfordre til, at der i vejledningen i stedet for sundhedspersoner står medarbejdere. Det skyldes, at det er op til kommunerne selv,
hvem de vil ansætte og på kommunale bosteder er det fx pædagoger, der
er ansat. Igennem KL's høringssvar vil begrebet "medarbejdere" derfor
blive anvendt frem for "sundhedspersoner".

KL har bemærkninger til særligt 3 elementer i vejledningen:
1) Pkt. 1.3. Behandlingssteder
a. Definitionen af behandlingssteder skævvrider uforholdsmæssigt meget ift. hvordan kommunerne har organiseret
sig
I udkastet til vejledningen er et behandlingssted defineret
som en "selvstændig virksomhed hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling". Det betyder, at man
sidestiller små behandlingssteder, hvor der bor 3 personer med behandlingssteder, med store behandlingssteder, hvor der bor 100 personer. Betalingens størrelse bør
ikke afhænge af kommunens organisationsformer. Kommuner som har valgt at organisere sig i mindre enheder,
vil blive uforholdsmæssigt hårdere ramt, både økonomisk
og administrativt, end kommuner, som har organiseret sig
i større enheder.
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b. Antallet af behandlingssteder bør ikke være afgørende
for, hvor stort kommunens gebyr bliver:
I forlængelse af ovenstående så bliver behandlingssteder,
der er lokaliseret på forskellige adresser, betragtet som
selvstændige behandlingssteder. Det betyder, at hvert
behandlingssted skal betale et gebyr og får tilsendt en
selvstændig regning. Man bør overveje om behandlingssteder under samme ledelse bør betragtes som ét behandlingssted.

2) Pkt. 4.2. Gebyrer
a. Ekstra omkostning for kommunerne
KL finder det positivt, at der arbejdes med en systemløsning til registrering af kommunerne i SOR og at man afventer at introducere kommunerne indtil det virker. KL
skal dog gøre opmærksom på, at den midlertidige blanketløsning, som vejledningen lægger op til kommunerne
skal foretage indtil SOR fungerer i 2018, pålægger kommunerne et stort administrativt arbejde. Der må derfor forventes et øget ressourcetræk i forbindelse med denne
manuelle registrering, der ikke er kompenseret for i foregående DUT-forhandlinger.
KL tager derfor forbehold for den efterfølgende forhandling om de økonomiske konsekvenser af vejledningen.

3) Pkt. 6.0. Offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v.
a. Tilsynsrapporten kan ikke altid være tilgængelig fysisk
Det er ikke alle steder, hvor det vil være muligt at have en
fysisk version af tilsynsrapporten liggende (fx udkørende
virksomheder). Det bør der tages højde for i vejledningen.
b. Transparens omkring påbud
Det er afgørende, at Styrelsen for Patientsikkerhed sørger for, at der er transparens omkring baggrunden for et
givent påbud på et givent sted. Ligesom kommunen nemt
skal kunne tilføje hvilke initiativer der iværksættes/er
iværksat med henblik på at rette op på påbuddet.

Med venlig hilsen

Hanne Agerbak
Kontorchef, Social og Sundhed
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