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Tvivlsom behandlingsgaranti 
 
Formand for Danske Regioner, Bent Hansen tror ikke, at behandlingsgarantien i 
psykiatrien kan gennemføres. Han kritiserer Folketinget for at lukke øjnene for 
kendsgerningerne omkring personalemangel.  
 
Af LONE DYBDAL 

 
Folketinget har gjort regning uden vært. 
Den forestående 
behandlingsgaranti i psykiatrien er nok 
vedtaget, men det er yderst 
tvivlsomt, om den kan gennemføres. 
Det mener formand Danske Regioner, 
Bent Hansen (S), der er stærkt utilfreds 
med folketingets måde at håndtere sagen 
på. På et direkte spørgsmål om hvorvidt 
han tror, garantien kan gennemføres, 
lyder svaret: 
”Nej! 
 Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi 
overhovedet kan, men at give en garanti 
og sige, at den selvfølgelig skal 
overholdes, det tør jeg simpelthen 
ikke,”siger Bent Hansen. 
Han kritiserer folketingspolitikerne for at 
lukke øjnene for kendsgerningerne ved at 
vedtage en garantiordning uden at sikre, 
at der er tilstrækkeligt med personale til at 
gennemføre den. 
”Voksenpsykiatrien er det område, hvor 
nedgangen i specialuddannet personale 
vil være størst i hele sundhedsvæsenet. 
Men ingen vil snakke om det, man har 
bare sagt, at det her skal gennemføres. 
Det er jo let nok, når man sidder inde bag 
tykke mure på Christiansborg. Man har 
vedtaget noget, hvor man ikke har villet 
høre på, at rigtig mange går på pension 
de kommende år, og at der er en 
nedgang i speciallægeantallet fra ca. 700 
til 500 frem til 2015, også i de andre 
faggrupper er der personalemangel,”siger 
Bent Hansen. 

Sundhedsminister Jakob Axel Nilsen (K) 
lægger vægt på, at patienter, 
der har ventet mere end to måneder i det 
offentlige regi, fremover kan 
vælge at blive behandlet på et privat 
sygehus eller en privat klinik. 
Bent Hansen slår fast, at det ikke løser 
problemerne med personalemangel. 
”Det er jo de samme psykiatere, der er 
tale om. Allerede i dag står der tomme 
senge flere steder, fordi vi mangler 
personale, og vi må jo ikke svigte de mest 
syge, der har akut brug for hjælp i forhold 
til dem, der har det lidt bedre. Hvis man 
flytter for mange ressourcer over til 
private tilbud, så går det først rigtig galt 
med psykiatrien,”siger Bent Hansen, der 
også mener, der er afsat for få penge til 
garantien. 
”Vi skal ud og købe meget dyre timer i 
form af overarbejde. Det har man 
ikke taget højde for.” 
 
Beslutningen står fast 
Formanden for Folketingets 
sundhedsudvalg, Preben Rudiengaard 
(V) 
fastslår, at garantien skal gennemføres. 
”Vi har besluttet det, og vi har lovet 
patienterne det, så skal den også 
fungere. Vi skal prøve at bruge den 
kreative del af hjernen alle sammen, og 
mit forslag er, et vi må have en højere 
grad af opgavedeling ved i øget omfang 
at trække på andre faggrupper, men uden 
at gå på kompromis med kvaliteten. Vi 
skal også sikre, at den kapacitet vi har på 
privathospitalerne, udnyttes optimalt. Vi 
skal undlade det ideologiske raid, fordi nu 



er det patienterne, det drejer sig om. Det 
offentlige og det private skal samarbejde 
af hensyn til patienterne, og vi skal se på 
den samlede kapacitet.<< 
Preben Rudiengaard erkender, at det 
bliver op ad bakke, fordi det er så svært 
at skaffe personale, og han peger selv 
på, at det i psykiatrien er særligt svært at 
rekruttere udenlandsk arbejdskraft. 
”Det er nok lettere at hente f.eks. en 
kirurg fra Tyskland eller Indien, mens 

arbejdet i psykiatrien også handler meget 
om sprog og kultur. Men nu har vi altså 
behandlingsretten, og den skal vi prøve at 
leve op til, og vi skal gøre det så godt 
som muligt. Hvis det ikke fungerer, og vi 
har prøvet alt, så har vi en ny situation, 
men vi kan ikke ændre på det nu, med 
det vi har besluttet i 
Folketinget,”understreger Preben 
Rudiengaard. 
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