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Høringssvar fra KL vedr. egenbetaling for tolkebistand
KL har den 11. januar 2018 modtaget høring vedr. udkast til forslag til lov
om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand), hvor der
indføres et gebyr for fremmedsprogstolkning i det regionale
sundhedsvæsen for personer, som har været bosat i Danmark i mere end
3 år, samt indføres egenbetaling for personer, der fravælger den tolk,
som det regionale sundhedsvæsen tilbyder. KL takker for muligheden for
at afgive høringssvar.
I lovens bemærkninger fremgår 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.
KL bemærker hertil, at fravalg af behandling samt fravalg af eller
manglende henvisning til efterfølgende rehabilitering i kommunalt regi
også kan være en konsekvens. Dette risikerer at indvirke negativt på
sundhedstilstanden hos den pågældende gruppe af borgere, som mange
kommuner ellers aktivt forsøger at nå med relevante forebyggende
sundhedstilbud.
KL anbefaler, at de berørte borgeres forbrug af sygehusydelser og besøg
hos praktiserende læge og speciallæger følges, med henblik på vurdering
af de sundhedsmæssige konsekvenser af lovforslaget.
KL er opmærksom på, at lovforslaget kan påvirke kommunernes udgifter i
det omfang, at borgere søger om til tilskud til at betale gebyret. KL tager
forbehold for de økonomiske konsekvenser og imødeser en økonomisk
høring.
Derudover bemærker KL, at regeringen opererer med forskellige perioder
for, hvornår en borger må forventes at have lært dansk. Hvor
integrationsprogrammet og ret til danskuddannelse har en varighed på op
til 5 år, så er grænsen for gebyr for tolkebistand i sundhedsvæsenet i
nærværende lovforslag sat til 3 år.
Slutteligt har det ikke været muligt at behandle KL's høringssvar politisk
inden tidsfristen, hvorfor KL tager forbehold for senere politisk
behandling.
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Med venlig hilsen
Hanne Agerbak,
Kontorchef for KL's Center for Social og Sundhed
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