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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven – bl.a. 
vedrørende regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder 
og private virksomheder. 
 
 
Sundhedsministeriet har den 22. august 2013 fremsendt ovennævnte forslag i høring hos 
Medicoindustrien.  
 
Medicoindustrien kan fuldt ud støtte bestræbelserne på at skabe mere sammenhængende 
sundhed for borgerne, således at den enkelte ikke oplever et problematisk behandlingsforløb på 
grund af overgange mellem sektorerne. På denne baggrund giver det mening at der fremover 
alene skal udarbejdes én sundhedsaftale pr. region i stedet for lige så mange som, der er 
kommuner i en region.  
 
Forslaget om at udvide hjemlen i Sundhedslovens § 78 stk. 3 til at omfatte flere typer af 
opgaver forekommer også fornuftig nok, og ligeledes at regionerne indenfor sundhedsområdet 
kan indgå i samarbejder med andre offentlige myndigheder og private virksomheder uden 
forudgående godkendelse fra ministeren, som de allerede i dag kan på andre områder end 
sundhed. 
 
Et væsenligt opmærksomhedsflag, som Medicoindustrien dog ønsker at hejse er, at vi for så 
vidt angår indkøbsområdet ser en fare i, at man i Danmark i stigende grad koncentrerer den 
offentlige købermagt i færre og færre enheder. Afhængig af hvordan man konkret 
konkurrenceudsætter eller udbyder produkter og ydelser, vil man kunne ødelægge særligt små 
og nystartede virksomheders mulighed for at få rodfæste på det danske marked. Da det ofte er 
fra disse, at nye innovative løsninger udvikles, så indebærer en eventuel kommende fælles 
opgavevaretagelse regioner og kommuner i mellem på indkøbsområdet dermed en barriere for, 
at Danmark på sigt kan blive ved med at levere de nødvendig løsninger, som sundhedsvæsenet 
har brug for pga. de demografiske udfordringer Danmark og resten af Europa står overfor. 
 
Medicoindustrien skal beklage det sene svar.   
 
Venlig hilsen 

 
Lene Laursen  

 


