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Sundheds- og  Ældreministeriet  har ved  e-mail af  11. januar 2018 
anmodet om Institut  for  Menneskerettigheders  eventuelle  
bemærkninger  til  udkast  til lov  om  ændring af  sundhedsloven  
(Egenbetaling  for tolkebistand).  

Det fremgår af  lovudkastets bemærkninger, at  lovforslaget  udmønter  
en d el af  Aftale om  finansloven f or  2018 mellem regeringen  og  Dansk  
Folkeparti  om  at  styrke udlændiges  incitament til at  lære  dansk. Med  

lovforslaget  foreslås  indført  et  gebyr for  fremmedsprogstolkning i  
sundhedsvæsenet for  personer,  der  har  været  bosat  i Danmark i  mere  
end  3 år.  Der  foreslås endvidere  indført  egenbetaling for  tolkebistand  
for  personer,  der  fravælger  den  fremmedsprogstolk, som  
sundhedsvæsenet har  tilbudt.  

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 t olk 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.  

Instituttet har  følgende bemærkninger  til lovforslaget:  

1.  SAMMENFATNING  
Som det f remgår af  lovforslaget, er  kommunikationen melle m  patient  
og sundhedsperson af   afgørende betydning  for  at  opnå  den b edst  
mulige patientbehandling. Manglende  eller mangelfuld  kommunikation  
kan  i yderste  konsekvens  være  medvirkende  årsag til forkerte diagnoser  
eller fejlbehandlinger.  

Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler  derfor, at  der  ikke indføres  
egenbetaling  for  tolkebistand.  
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Såfremt  egenbetalingen  alligevel gennemføres,  finder  instituttet det  
afgørende,  at  der  indføres en ræk ke undtagelser.  Institut  for  
Menneskerettigheder  anbefaler  derfor,  

	  at  forældre,  der  i  forbindelse  med  konsultation  eller  behandling  af  
et b arn h ar  behov for  tolkebistand, eller  børn og  unge,  der  møder  
frem til konsultation  eller behandling  uden led sagelse  af  forældre  
undtages fra  kravet om   egenbetaling  for  tolkebistand.  

	  at  henvendelser  til læge og sygehus  mv. f ra  ofre for ekstrem  social 
kontrol  –  herunder  ofre  for  psykisk  og fysisk  vold  –  ikke omfattes af  

kravet  om  egenbetaling  for  tolkebistand.  

	  personer  på de laveste indkomster,  herunder  modtagere  af  

integrationsydelse,  undtages fra  egenbetaling  for  tolkebistand, og  

	  at  egenbetaling  først  opkræves efter  længere tids  ophold  i  Danmark  
fx efte r  7 år, som  var grænsen  i  de  tidligere  gældende  regler om  
egenbetaling  for  tolkebistand.  

 

Herudover  finder  instituttet,  at  der  bør redegøres  nærmere  for  en  
række forhold  i lovforslaget. Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler  
derfor,  

	  at  det præciseres i  bemærkningerne  til  lovforslaget, at  

afgrænsningen  af  personer, der  kan  undtages fra betaling af  gebyr, 
skal respektere definitionen af   handicap  i handicapkonventionen,  

	  at  det nævnes  i  bemærkningerne, at  særligt  ofre  for  tortur  kan  være  
forhindret i at  tilegne  sig dansk  på  grund  af  de  medfølgende  

psykiske handicap, og  

	  at  det i udkastets bemærkninger afklares om  der  skal betales gebyr 
for  hver enkelt tolkeydelse under  længerevarende 
behandlingsforløb  samt  præciserer gebyrets  størrelse.  

 

Endelig  anbefaler Institut  for  Menneskerettigheder,  

	  at  indførelsen  af  egenbetaling for  tolkebistand  ledsages af  en  

skrivelse til alle læger,  der orienterer om  forbuddet  mod  anvendelse  
af  børn  som  tolke, herunder  understreger vigtigheden af ,  at  børn, 
der  er fyldt  15  år, alene  må anvendes  som  tolk i lette  og 
uproblematiske tilfælde.  

2. 	   LOVFORSLAGETS  FORHOLD  TIL  MENNESKERETTEN  
BØR  BESKRIVES  I  BEMÆRKNINGERNE  
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Det fremgår af  Justitsministeriets vejledning  om  lovkvalitet f ra 
december 2017, bør  ministeriet, når et  lovforslag  giver  anledning til 
mere omfattende  overvejelser  i forhold  til f.eks.  Den  Europæiske 



 

 

Menneskerettighedskonvention  redegøre herfor  i lovforslagets 
bemærkninger.   

  Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler, at  regeringen  i 
lovforslagets bemærkninger redegør  for  forslagets  forhold til  
Danmarks internationale f orpligtelser  

3.  RETTEN  TIL  SUNDHED  OG  TOLKEBISTAND  
Der  findes ikke en  generel menneskeretlig beskyttelse  af  adgangen  til at  
modtage tolkeydelser  i mødet med  offentlige myndigheder. 
Tolkeydelser kan  imidlertid  være  afgørende for, at  det en kelte 

menneske kan f å opfyldt  sine menneskerettigheder.  

Retten  til sundhed  er  reguleret  i en ræk ke menneskeretskonventioner. 
Retten  til sundhed  fremgår således både  af  FN’s konvention  om  
økonomiske, sociale  og kulturelle  rettigheder  (ØSKR), FN’s konvention  
om  barnets rettigheder  (Børnekonvention), FN’s konvention  om  
afskaffelse  af  alle  former  for  racediskrimination  
(Racediskriminationskonventionen),  FN’s konvention  om afskaffelse  af  
alle  former  for  diskrimination mod  kvinder  (Kvindekonventionen) og  
FN’s konvention  om  rettigheder  for  personer  med h andicap  
(Handikapkonventionen).   

Mest  centralt  står  FN’s konvention  om  økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder  (ØSKR), der  fastslår,  at  staterne skal anerkende  
ethvert  menneskes ret  til  at  nyde  den  højest  opnåelige  fysiske og 
psykiske sundhed. Det indebærer,  at  staterne skal  træffe 
foranstaltninger  for  at  opnå den  fulde virkeliggørelse  af  retten  til 
sundhed,  herunder  for  at  forebygge, behandle og  bekæmpe sygdomme  
samt  at  skabe  betingelser for  at  sikre  ethvert  menneske lægehjælp  
samt  behandling og  pleje  under  sygdom.  

FN’s komité om  økonomiske, sociale og kulturelle  rettigheder  har 
udtalt, at  sundhedsydelser  skal være  tilgængelige  for  alle  –  især de 
mest  sårbare  og marginaliserede  grupper  i befolkningen  –  både i  lov og  
praksis –  uden  diskrimination på  grund  af  blandt  andet  sprog, race  og 
national oprindelse. Tilgængelige sundhedsydelser  omfatter  fysisk  og 

økonomisk  tilgængelighed  samt  retten  til at  søge,  modtage og  give 
information  vedrørende sundhed.   

Staterne  er  generelt overladt  en b red  skønsmargin  og 
implementeringsfrihed  ved  vurderingen  af,  hvilke  tiltag der  bør tages 
for  sikre  opfyldelsen  af  økonomiske og sociale rettigheder, som  retten  
til sundhed.   

EMRK in deholder ikke en re t  til  sundhed, men den  Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol  (EMD)  har i  en ræk ke sager behandlet  
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spørgsmålet  om  adgangen  til  sundhedsydelser under  EMRK.1  Endelig  
angår adgangen  til tolkning også adgangen t il information, som  er  en  
forudsætning for  at  kunne give samtykke til behandling,  som  beskyttes 
under EMRK ar tikel  8.2  

4.  FORBUD  MOD  DISKRIMINATION  
Forbuddet mo d  diskrimination  står centralt  i  menneskeretten, EU
retten og  dansk  ret. En  lang række af  menneskeretskonventionerne 
indeholder et  forbud  mod  diskrimination  i  forhold  til  konventionens 
rettigheder  på  baggrund  af  bl.a. race, etnicitet,  nationalitet, sprog mv.  

Der  foreligger  diskrimination,  når  forskelsbehandling af  personer i 
sammenlignelige  situationer  ikke er  saglig og  proportional.  

Den Eu ropæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) indeholder  i  
artikel 14 et  forbud  mod  diskrimination  i forhold  til konventionens  
rettigheder.  

EMD  har  anerkendt, at  konventionsstaterne  har ret t il at  kræve 
egenbetaling  i forbindelse med sundhedsydelser, som  i sagens natur vil 
ramme mennesker  med  få midler  hårdere  end  andre.3  EMD  har  
imidlertid  også slået  fast,  at  staterne  ikke må diskriminere,  når  de  
bestemmer  for  eksempel  hvem, der  skal have  adgang til  erstatning for  
fejlslåede behandlinger  i sundhedsvæsenet.4  På  samme  måde, vil  det  

også kunne være  i  strid  med  EMRK a t  diskriminere, når  der  indføres 
egenbetaling  i sundhedsvæsenet.  

ØSKR indeholder ligeledes et forbud  mod diskrimination  i  forhold  til 
konventionens rettigheder, jf.  artikel  2, stk. 2. Bestemmelsen  beskytter  
sammenholdt med  konventionens artikel 12 mod  diskrimination i 
forhold  til retten  til at  nyde den h øjst  opnåelige  fysiske og psykiske 
sundhed.  

1 Sager om adgangen til sundhedsydelser behandlet under EMRK: Se f.eks. ECtHR 10 
May 2001, Cyprus v. Turkey (GC), no. 25781/94 og Nitecki v. Poland, appl.nr. 
65653/01, afgørelse af 21. marts 2002. Se også Brigit Toebes et al (eds.), Health and 
Human Rights in Europe, forthcoming by Intersentia Publishers. Sager om adgangen til 
information om behandlinger og informeret samtykke: Testa v. Croatia, nr. 20877/04, 
dom af 12 juli 2007, para. 52, Jehova’s Witnessess of Moscow v. Russia, nr. 302/02, § 
136, dom af 10. juni 2010.Trocellier v. France, nr. 75725/01, afgørelse af 5. october 
2006. 
2 Sager om adgangen til information om behandlinger og informeret samtykke: Testa 
v. Croatia, nr. 20877/04, dom af 12 juli 2007, para. 52, Jehova’s Witnessess of Moscow 
v. Russia, nr. 302/02, § 136, dom af 10. juni 2010.Trocellier v. France, nr. 75725/01, 

afgørelse af 5. oktober 2006.
 
3 Nitecki v. Poland, appl.nr. 65653/01, afgørelse af 21. marts 2002.
 
4 G.N. and others v. Italy, appl.nr. 43134/05, dom af 1. December 2009, para. 129, 

hvor EMD fandt, at Italien havde diskrimineret mellem personer, som led af to
 
forskellige blødersygdomme og som havde havde fået HIV-virus som følge af
 
transfusioner af blod, som indeholdt virussen.
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Desuden  indeholder  artikel 5(e)(iv)  i FN’s konvention om afskaffelse  af  
alle  former  for  racediskrimination  et forbud  mod  diskrimination  på 
grund  af  race, hudfarve eller national eller  etnisk  oprindelse  i forhold  til 
retten t il offentlige  sundhedsforanstaltninger, lægebehandling, social  
tryghed og  sociale ydelser.  

Adgangen  til sundhed u den d iskrimination  er  ligeledes reguleret i EU
retten. EU  har  blandt  andet vedtaget direktivet om etnisk  
ligebehandling, som har til formål  at  sikre  et fælles mindstemål  af  
retsbeskyttelse  mod  diskrimination på grund  af  race eller etnisk  
oprindelse  i EU’s medlemsstater. Forbuddet  dækker  diskrimination  på 

baggrund  af  race  og etnicitet  inden f or  al offentlig og  privat  virksomhed,  
herunder sundhedspleje.  

Lov om  etnisk  ligebehandling gennemfører  direktivet  om  etnisk  
ligebehandling i  dansk  ret. Efter  § 2, stk. 1,  i lov  om etnisk  
ligebehandling gælder  loven  for  al  offentlig  og privat  virksomhed, 
herunder sundhedspleje.  Lov om  etnisk  ligebehandling forbyder  både 
direkte  og indirekte  forskelsbehandling  på  grund  af  race  og etnicitet.  
Der  foreligger  direkte  forskelsbehandling,  når  en  person st illes ringere  
på grund  af  sin  race eller  etnicitet. Der foreligger  indirekte 
forskelsbehandling,  når  en  tilsyneladende neutral bestemmelse  el.lign. 
stiller  personer  af  en b estemt race eller etnicitet  ringere  end  andre  ville 
blive stillet i en  tilsvarende situation,  med  mindre den  pågældende  

bestemmelse  forfølger  et  sagligt  formål og  er  proportional.  

5.  INSTITUTTETS  BEMÆRKNINGER  TIL  LOVFORSLAGET  

5.1.   DISKRIMINATION  PÅ  BAGGRUND  AF  HANDICAP  

Handicapkonventionen  indeholder et  forbud  mod  diskrimination  i  
forhold  til sundhedsbehandling  på  baggrund  af  handicap,  jf. 
handicapkonventionens artikel 5  og 24. Konventionen  indeholder 
blandt  andet  et forbud  mod  indirekte  forskelsbehandling, der  ikke 
forfølger  et  sagligt  formål og er  proportional.  

Et  krav om  betaling af  gebyr for tolkebistand  kan  udgøre  indirekte  

diskrimination  af  personer, der  på grund  af  handicap, ikke har  været  i  
stand  til  at læ re  tilstrækkeligt  dansk. Formålet med  gebyrordningen  er 
at  skabe  et øget  incitament  til  at  tilegne sig  danskkundskaber  og  det  vil
derfor  næppe  være  proportionelt at pålægge  personer, der  på  grund  a
et h andicap  ikke er  i stand  til  at  lære  eller beherske dansk, gebyret.  

Det er forudsat  i udkastet  til  lovforslag, at  Sundhedsministeren  
bemyndiges til at  fastsætte undtagelser til pligten  til at  betale gebyr fo
tolkebistand.  Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at  det er   
hensigten at   fastsætte  regler, der undtager  personer, der  på grund  af  
fysisk  eller psykisk  sygdom  ikke har været  i  stand  til at  tilegne  sig  

 
f 

r 
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tilstrækkelige  danskkundskaber. Angivelsen  af  persongruppen, der  kan  
undtages fra  betaling  af  gebyr, er  imidlertid  hverken  tilstrækkelig 
præcis eller bred  nok til  at  omfatte  alle  de personer, der  på grund  af  et  
handicap  er beskyttet  af  handicapkonventionen.  

Det er  derfor in stituttets  opfattelse, at  det bør  præciseres i 
bemærkningerne,  at  afgrænsningen  af  gruppen af   personer,  der  
undtages,  skal respektere den  afgrænsning,  som  er  gældende  efter  
handicapkonventionens artikel 1,  stk. 2. Det vil sige personer  med  en  
langvarig fysisk, mental,  intellektuel  eller  sensorisk  
funktionsnedsættelse,  for så vidt  funktionsnedsættelsen  har påvirket 

personens evne  til  at  tilegne sig dansk. Instituttet bemærker  endvidere 
at  torturofre  med langvarige psykiske lidelser udgør en gruppe,  som  er  
omfattet  af  beskyttelsen  mod  diskrimination på  grund  handicap,  og  
som  det  kan  være  særligt  relevant  at  fremhæve i  denne forbindelse.   

På  denne baggrund  anbefaler institut  for  Menneskerettigheder, at  

  det præciseres i  bemærkningerne til lovforslaget, at  afgrænsningen  
af  personer, der  kan  undtages fra betaling af  gebyr, skal respektere  
definitionen  af  handicap  i handicapkonventionen,  

  samt  at  det nævnes  i bemærkningerne,  at  særligt  ofre  for  tortur kan  
være  forhindret  i at  tilegne sig dansk  på grund  af  de medfølgende 
psykiske handicap.  

5.2. 	  RISIKO  FOR  INDIREKTE  FORSKELSBEHANDLING  PÅ  

BAGGRUND  AF  ETNICITET  

Med  lovforslaget  skal personer,  der  har  boet  i Danmark  i mere end  tre  
år, betale  gebyr  for  tolkebistand, der  modtages i  forbindelse  med 
modtagelse  af  sundhedsydelser.  

Det må  lægges til grund, at  der  blandt  personer,  som  har  behov for  
tolkning,  er  en  overrepræsentation af  personer  med  anden  etnisk  
baggrund  end  dansk. Gebyrordningen  kan  derfor  udgøre  indirekte  
forskelsbehandling  på grund  af etnicit et. Indirekte forskelsbehandling 
på grund  af  etnicitet  er  ulovlig, medmindre  den h ar et lovligt  formål og 
er  proportional.  

Instituttet er  ikke bekendt  med d omme fra Den E uropæiske 
Menneskerettighedsdomstol (EMD) om  forskelsbehandling i forhold  til 
tolkegebyr i forbindelse med  sundhedsydelser  på  grund  af  etnisk  
oprindelse. Det  kan  derfor  ikke med sikkerhed vu rderes,  hvordan  EMD  
ville forholde sig  til  et spørgsmål om  den  foreslåede ordnings 
overensstemmelse  med  EMRK ar tikel 14,  jf.  artikel 8.  

I følge bemærkningerne  til lovforslaget  er  formålet  med  begrænsningen  
i adgangen t il gratis tolkebistand  at  øge incitamentet til  at  lære  dansk  
for  udlændinge, der  er bosat  i  Danmark  og derigennem  styrke 
integrationen i  det danske samfund.   
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Styrkelse  af  integration i det danske samfund  er  et  sagligt  formål. 
Spørgsmålet  er  imidlertid, om  indførelsen  af  gebyr for  tolkning i  
sundhedsvæsenet efter  tre  års ophold er  et egnet  middel  til at  nå dette  
mål, og om  virkningerne heraf  er  proportionale.  

Efter instituttets  opfattelse  kan  der  stilles spørgsmålstegn  ved,  om  
indførelsen  af  gebyr  for tolkning er et  egnet middel til  at  øge 
incitamentet  til at  lære  dansk  blandt  personer, som har  boet  i  Danmark  
i over tre  år. Det  må  i  den  forbindelse bemærkes, at  der  kræves et h øjt  
niveau  af  danskkundskaber  for  at  være  sikker  på, at  vigtige oplysninger 
ikke går tabt  i  kommunikationen  mellem  sundhedspersonale og  

patienter. Selv personer  med  anden  etnisk  baggrund  end  dansk, som  
kan  tilstrækkeligt  dansk  til at  varetage et  arbejde på det danske 
arbejdsmarked,  kan  have  vanskeligt  ved  at  kommunikere  med 
sundhedspersonale  på grund  af  brugen  af  fremmedord  om  sygdom  og  
på grund  af  den  ængstelse, som  samtale  om  sygdom  kan  give  anledning 
til.5  

For så vidt  angår  spørgsmålet,  om  indførelsen  af  et  gebyr er  et  
proportionalt  middel  til  at  styrke etniske minoriteters motivation til  at  
lære  dansk, må der  foretages en af vejning  mellem den  formodede 
virkning på  disse  personers danskkundskaber  og den n egative effekt af  
tiltaget  med h ensyn  til  denne  gruppes  adgang til sundhedsydelser.  

Det er i  den  forbindelse  vigtigt  at  holde for  øje, at  en  del af  de personer, 
som  rammes  af  tiltaget,  må antages at  have en  lav indkomst  for  
eksempel  i  form af  integrationsydelse. Manglende  evne  til  at  betale  
gebyret  for  tolkning  vil i værste fald  kunne  føre til, at  personer,  som  har 
brug for  tolk, fremover ikke får den  rette  hjælp, når de  er  syge,  enten  

fordi  de  helt u ndlader  at  gå til lægen  eller  fordi de  hakker  sig igennem 
konsultationen u den t olk, og planen  for  behandling bliver derefter.  
Manglende  brug af  tolkning kan  alvorligt  forringe  lægens mulighed f or  
at  stille en  diagnose, patientens forståelse af, hvad  en  forestående 
behandling går  ud  på,  samt  patientens mulighed f or  at  forstå, hvad  
patienten  selv bør  gøre  for  at  blive  rask  eller for  at  leve  bedst  muligt  
med  sin  sygdom.  

Det skal i den f orbindelse endvidere bemærkes, at  tre  år  er  meget  kort  
tid  til at  lære  at  tale og  forstå dansk  på et  tilstrækkeligt  højt n iveau, som 
det må  forventes  at  kræve under  konsultationer  og behandlinger.  

Konsekvensen  af  dette tiltag kan  efter instituttets  opfattelse  derfor  
risikere at b live,  at  en ræ kke personer med  anden  etnisk  baggrund  end  
dansk  og med dårlige indkomstforhold og danskkundskaber  reelt ikke 
vil få lige adgang til sundhed,  fordi de i højere grad  end  før vil  få  stillet  

5 Morten Sodemann: Tolkelovens Præmisser og sundheds konsekvenser, Kritisk 
Gennemgang på Baggrund af eksisterende viden og erfaringer Indvandrermedicinsk 
Klinik, Odense Universitetshospital, februar 2011. 
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forkerte diagnoser,  vil få en f orkert  behandling  eller  en b ehandling 
uden  samtykke og ikke vil være i stand  til bedst  muligt  at  forebygge et  
yderligere  forringet  helbred.6  

På  denne baggrund  anbefaler institut  for  Menneskerettigheder,  

	  at  personer  på de laveste indkomster,  herunder  modtagere af  
integrationsydelse,  undtages fra  egenbetaling  for  tolkebistand, og at  
egenbetaling  først  opkræves efter  længere  tids ophold  i  Danmark  fx  
efter 7  år, som  var grænsen  i  de  tidligere  gældende regler  om  
egenbetaling  for  tolkebistand.  

5.3. 	  BRUG  AF  PÅRØRENDE  I  TOLKEROLLEN  –  HERUNDER  

BØRN  

Med ved tagelsen  af  lovforslaget  forudser Institut  for  
Menneskerettigheder  en  øget b rug af  pårørende  i  tolkerollen. Det  
gælder  også børn. For  ganske få år siden,  var det almindeligt  –  og  lovligt  
–  at  anvende  børn  som tolk uanset  barnets alder.  I 2014  svarede 20  pct. 
af  praktiserende  læger i  en  repræsentativ  undersøgelse, at  de ofte  eller 
af  og  til  anvendte børn u nder  15  år til at  tolke, når deres mor  eller  far 
skulle til  læge.7  Børn, der  tolker for  deres  (potentielt) syge forældre, 
opnår  en vid en, der  kan  være  svær at  håndtere. Samtidig  pålægges de 
et  alt  for  stort  ansvar. I 2015  ændrede man love n,  så det  i  dag  alene er 
tilladt  at  anvende børn o ver 15  år og  kun  i lette og uproblematiske 

tilfælde. Med  indførelsen  af  egenbetaling for  tolkebistand  kan  der  
imidlertid  være  risiko for, at  lægens vurdering af, hvornår  det  er  i  orden  
at  bruge  en 15 -årig som tolk, kan  blive udfordret.  Det  finder  vi 
bekymrende.  

	  Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler  derfor, at  indførelsen af   
egenbetaling for  tolkebistand  ledsages af  en  skrivelse  til  alle  læger, 
der  orienterer om  forbuddet  mod  anvendelse  af  børn som   tolke, 
herunder understreger  vigtigheden af ,  at  børn, der  er  fyldt  15  år,  
alene må anvendes i  lette og uproblematiske tilfælde.8  

6 Morten Sodemann: Tolkelovens Præmisser og sundheds konsekvenser, Kritisk 
Gennemgang på Baggrund af eksisterende viden og erfaringer Indvandrermedicinsk 
Klinik, Odense Universitetshospital, februar 2011. 
7 Line Vikkelsø Slot: Lige adgang til sundhed. En analyse af praktiserende lægers møde 
med patienter med etnisk minoritetsbaggrund. Institut for Menneskerettigheder 
2014. 
8 Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven: 
§ 3. Børn under 18 år må ikke anvendes som tolke, med mindre det er nødvendigt i et 
akut og livstruende tilfælde. 
Stk. 2. Børn over 15 år må, udover tilfælde omfattet af stk. 1, anvendes som tolke, når 
det af den behandlingsansvarlige læge, jf. § 2, vurderes at være et let og 
uproblematisk tilfælde. 
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Øget  brug af  voksne pårørende  i tolkerollen er   også problematisk, først  
og fremmest  fordi den  pårørende ikke nødvendigvis b esidder  de  
fornødne sproglige  kompetencer. Hertil  kommer,  at  det fagligt  og  etisk  
kan  være  problematisk. Den p årørende videregiver  måske sin  egen  –  
fremfor  patientens  –  forståelse af, hvad  patienten  fejler og  foretager 
måske en u hensigtsmæssig sortering af  informationerne fra læge  til  
patient. Set fra  et kønsligestillingsperspektiv kan  det  være  uheldigt, hvis  
en  mandlig  ægtefælle  medvirker  som  tolk, når  hans hustru  er  til  læge, 
idet han  kan  have  egeninteresser  i forhold til  fremstillingen  af  hendes  
helbred og  problemer relateret  hertil.9  Dertil  kommer, at  parrets  
eventuelt  divergerende  holdninger  til  svangerskabsforebyggelse  måske 

ikke bliver formidlet til  lægen. Kvindens måske  i forvejen  ringe 
selvbestemmelse  over  egen  krop b liver derved  forstærket.10  

5.4. 	  EKSTREM  SOCIAL  KONTROL  –  HERUNDER  PSYKISK  OG  

FYSISK  VOLD  

Undersøgelser og  målinger  viser  samstemmende, at  forekomsten af   
ekstrem social kontrol især er  udtalt  i  minoritetsfamilier med  oprindelse 
i ikke-vestlige lande.11  Såfremt  en  kvinde udsat  for  ekstrem social 
kontrol  opsøger lægen  med h enblik  på  at  få  hjælp  –  og  hendes  
ægtefælle er  udøver  af k ontrollen  –  vil  en re gning  for  udgifter  til 
tolkebistand  kunne resultere  i, at  hendes situation  forværres yderligere.  

Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler  på den  baggrund,  

  at  henvendelser  til læge og sygehus  mv. f ra  ofre for  ekstrem  social 
kontrol  –  herunder  ofre  for  psykisk  og fysisk  vold  –  ikke omfattes af  
kravet  om  egenbetaling  for  tolkebistand.  

5.5.   BEHANDLING  AF  BØRN  

Af  Børnekonventionens  artikel 24 fremgår,  at  staterne anerkender  
barnets ret t il at  nyde  den  højest  opnåelige  sundhedstilstand, adgang til 
at  få sygdomsbehandling  og genoprettelse af  helbredet. Det  fremgår  

9 Line Vikkelsø Slot: Lige adgang til sundhed. En analyse af praktiserende lægers møde 
med patienter med etnisk minoritetsbaggrund. Institut for Menneskerettigheder 
2014. 
10 Af en undersøgelse fremgår det, at en læge valgte at have spiraler liggende i sin 
praksis, så hun kunne tilbyde kvinderne prævention uden at skulle inddrage 
ægtefællen (Lindberg, L.M.G., T. Thorsen og S. Reventlow: Arbejdet med sårbare 
patienter og perspektiver på social ulighed i almen praksis. En 
fokusgruppeundersøgelse med alment praktiserende læger i København, Odense og 
Århus. København: Sundhedsstyrelsen). Brug af tolk kan imidlertid være en 
forudsætning for, at lægen kan kommunikere med kvinden og imødekomme hendes 
interesser. Hvis kvinden efter endt lægebesøg får tilsendt en regning for udgifterne til 
tolkebistand, vil manden vide, at hun har rådført sig med lægen. 
11 Line Vikkelsø Slot: Ekstrem social kontrol. Institut for Menneskerettigheder 2017. Se 
kapitel 1, afsnit 1.5. 
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videre, at  staterne  skal stræbe mod  at  sikre, at  intet  barn f ratages sin  
ret  til adgang  til  at  opnå  sådan  behandling og pleje.  

Det fremgår af  lovforslaget, at  det er  hensigten  at  fastsætte  regler  om, 
at  udgangspunktet om betaling  af  gebyr  kan  fraviges i forhold  til 
personer, der  på grund  af  fx  alder  samt  fysisk  og eller  psykisk  sygdom  
ikke er  i stand  til  at  tilegne sig henholdsvis  oppebære  og anvende 
tilegnede  danskkundskaber. Derudover  skal der  ikke opkræves gebyr 
for  tolkebistand  til personer  fra Det  Tyske Mindretal i Danmark, 
Grønland  og  Færøerne.  

I de tidligere gældende regler om  egenbetaling  for tolkebistand  kunne 

forældre, der  i  forbindelse med konsultation eller  behandling af  et  barn  
havde behov for  tolkebistand, eller  børn og  unge,  der  mødte frem  til  
konsultation  eller behandling uden  ledsagelse  af  forældre, undtages fra 
betaling af  gebyr.  Det  fremgår imidlertid  ikke af  det n ye lovforslag, at  
der  i  disse  situationer  kan  undtages fra kravet  om  egenbetaling.  

Hvis lovf orslaget  gennemføres uden  at  undtage  behandling af  børn og  
unge fra  kravet om   egenbetaling for  tolkebistand,  er  der  risiko for, at  
forældre, som  ikke taler  dansk  tilstrækkeligt  til  at  kunne  kommunikere 
med  sundhedsvæsenet uden t olk, undlader  at  opsøge lægehjælp  på  
vegne af  deres børn  i situationer,  hvor  det  er  helt  nødvendigt,  fordi  de  
ikke kan  betale gebyret.  Såfremt  forældrene  til  en  2-årig med  høj feber  

skal overveje  regningen f or  tolkebistand,  ringer  de måske, når det er for  
sent.  

Børn, der er  fyldt  15  år kan  som  udgangspunkt  selv give informeret  
samtykke til behandling, jf. sundhedslovens §  17. Forældrene skal dog 
som  udgangspunkt  også informeres og inddrages i den  mindreåriges 
stillingtagen. Det  fremgår dog  af  Vejledning nr. 161  om  information  og  
samtykke og om  videregivelse af  helbredsoplysninger mv. a f  16. 
september  1998, at  der  i  den  konkrete situation kan  være  tungtvejende 
hensyn  til  barnet, som  taler  for  at  undlade  at  informere  forældrene  om  
oplysninger, som  den  mindreårige har givet  sundhedspersonalet,  
ligesom  lovgivningen  indeholder særlige  undtagelser fra  pligten t il  at  
informere forældrene til mindreårige  børn.  Hvis b arnet har behov  for  

tolkebistand  i en  sådan  forbindelse  vil forældrene på  baggrund  af  
opkrævning af  gebyret  blive orienteret  om  konsultationen. Tilsvarende  
gør sig gældende  når  unge under  18  år  fx o psøger læge med  henblik  på  
fortrolig vejledning om  receptpligtig prævention, jf. sundhedslovens §  
62, stk. 2.   

Endelig  kan  det fremhæves, at  alle  børn i  Danmark  har adgang til gratis 
tandlægebehandling ud  fra et princip  om, at  børns sundhed  er  vigtig,  og 
at  forældrenes kompetencer  og  indkomst  ikke skal stå i  vejen.  

Det er således  instituttets  opfattelse, at  der  kan  opstå en risik o for, at  
børn og  unges helbred  udfordres, som  følge af  deres forældres 
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manglende dansksproglige kompetencer,  hvis  ikke børn  og  unge 
undtages fra  egenbetaling.  

Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler  derfor,  

  at  forældre,  der  i  forbindelse  med  konsultation  eller  behandling  af  
et b arn h ar  behov for  tolkebistand, eller  børn og  unge,  der  møder  
frem til konsultation  eller behandling  uden led sagelse  af  forældre  
undtages fra  kravet om   egenbetaling  for  tolkebistand.  

5.6. 	  UDGIFTER  TIL  TOLKEYDELSER  I  LANGVARIGE
  
BEHANDLINGSFORLØB
  

Af  udkastets bemærkninger fremgår, at  det er  hensigten  at  fastsætte 
gebyrets  størrelse ved  bekendtgørelse, og at  gebyrets størrelse vil  svare  
til den gen nemsnitlige  fulde omkostning for  fremmedsprogstolkning i 
sundhedsvæsenet. Hvor  stort  dette beløb  er  fremgår imidlertid  ikke af  
bemærkningerne.  

Det fremgår heller  ikke,  om  der skal betales gebyr for  hver  enkelt  
tolkeydelse,  eksempelvis  i forbindelse med  længerevarende 
behandlingsforløb, eller  om  der alene skal betales et en kelt gebyr  for 
det samlede behandlingsforløb,  selvom  behandlingsforløbet  
nødvendiggør løbende  tolkebistand.  

Et  længerevarende  kompliceret behandlingsforløb, eventuelt med  

langvarige indlæggelser  vil –  såfremt der skal afregnes gebyr for  hver 
enkelt t olkeydelse –  kunne føre  til betydelige  omkostninger  for  
personer,  der  ikke behersker  dansk. Konsekvensen  kan  være,  at  et 
sygdomsforløb  medfører, at  patienten o parbejder  en  stor  gæld  til det 
offentlige.  

Det er instituttets opfattelse, at  det af   udkastets bemærkninger  bør  
fremgå, om  der  skal betales gebyr for  hver  enkelt  tolkeydelse  eller  ét 
gebyr for  tolkebistand  under  et igangsat  behandlingsforløb, uanset  
omfanget af   tolkebistanden. Det  er  endvidere  instituttets opfattelse, at  
ministeriet i bemærkningerne bør angive niveauet f or  det  påtænkte  
gebyr, samt  redegøre  for  de økonomiske konsekvenser for  borgere med 
behov  for tolkebistand  under  længerevarende komplicerede 

behandlingsforløb.  

Institut  for  Menneskerettigheder  anbefaler,  

  at  det i udkastets bemærkninger afklares,  om der  skal betales gebyr  
for  hver enkelt tolkeydelse under  længerevarende 
behandlingsforløb  samt  præciserer gebyrets  størrelse.  

 

Der  henvises  til  sagsnr.: 1709062.  
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Med ven lig  hilsen  
 
Louise Holck  

V I C E D I RE K T Ø R  
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