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Til parterne på høringslisten

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Egenbetaling for tolkebistand)
Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed vedlagte udkast til forslag til lov om
ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand) i høring.
Baggrunden for lovforslaget er regeringens og Dansk Folkepartis Aftale om finansloven
for 2018. I aftalen er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at indføre et gebyr for
fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, der har været bosat i
Danmark i mere end 3 år. Derudover er det aftalt at indføre egenbetaling for personer,
der fravælger den tolk, som sundhedsvæsenet tilbyder.
Det foreslås derfor i udkastet til lovforslag, at sundhedslovens regler om regionsrådets
forpligtelse til altid at yde nødvendig tolkebistand vederlagsfrit ændres, således at det
alene fremgår af lovens § 50, stk. 1, at regionsrådet yder tolkebistand til personer, der
har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment privatpraktiserende læge
og privatpraktiserende speciallæge samt behandling på sygehus. Det foreslås desuden,
at der indsættes et stk. 2 og 3 i bestemmelsen, der fastsætter, at regionsrådet skal
opkræve et gebyr for tolkebistand fra personer, der har været bosat i Danmark i mere
end 3 år, og som har behov for tolkebistand i henhold til stk. 1., samt fuld egenbetaling
for tolkebistand fra personer, der ønsker en anden tolk end den tolk, som regionsrådet
har anvist.
Det foreslås samtidig at bemyndige sundhedsministeren til at fastsætte nærmere
regler om regionsrådets forpligtelse til at yde tolkebistand, herunder regler, der
viderefører den gældende regel om, at det er lægen, der skal vurdere, om en tolk er
nødvendig for behandlingen, samt at det er lægen, der skal sikre, at tolken har de
nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog.
Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger
til lovudkastet senest den 9. februar 2018.
Bemærkningerne bedes sendt til ministeriets center for Sundhedsjura og Psykiatri,
Enhed for Lovkvalitet, på jurpsyk@sum.dk med kopi til pkh@sum.dk.
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