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Brugerbetaling på akutpladser 

Kære Ellen Trane Nørby 

 

Tak for dit svar af 29. januar 2019 vedr. akutpladser. 

 

Jeg ser mig desværre nødsaget til at skrive til dig på ny, da jeg på ingen måde ser, at problemet 

med brugerbetaling og akutpladser er løst, hverken fremadrettet eller i forhold til tilbagebetaling 

af hidtidig uretmæssigt opkrævet betaling. Det er fortsat Ældre Sagens vurdering, at der indføres 

brugerbetaling ad bagdøren i vores sundhedsvæsen. 

 

Du henviser i dit svar til, at den politiske aftale om et stop for egenbetaling for kost mv. på 

akutpladser vil betyde, at der som udgangspunkt vil træde en ændret bekendtgørelse for 

hjemmesygepleje og dertil hørende vejledning i kraft i slutningen af februar. Ældre Sagen 

forholder sig kritisk til den nye regulering, hvilket også fremgår af det høringssvar, som vi har 

indsendt for nogle uger siden. 

  

Vi har i vores høringssvar således påpeget, at de nye regler er utilstrækkelige og uklare i forhold 

til at sikre den politiske intention om et stop for egenbetaling for kost mv., når en borger 

modtager vederlagsfri kommunal sygepleje på et kommunalt ophold uden for eget hjem. Som der 

er lagt op til i bekendtgørelsen er kost mv. kun vederlagsfri i forbindelse med ophold på en 

akutplads. Det betyder omvendt, at kost mv. ikke er vederlagsfri, når man modtager sygepleje fra 

akutfunktion organiseret som del af den almindelige hjemmesygepleje og/eller som et akutteam 

og samtidigt får døgnophold uden for hjemmet. 

 

Det undrer mig, at afgrænsningen er så snævert formuleret i bekendtgørelsen. Af ministerens 

svar på spm. nr. 1217 (Alm. Del) fremgår, at “det aldrig har været den politiske intention, at de 

ydelser og indsatser, som sker i hjemmesygeplejen, skulle være forbundet med betaling for de 

borgere, der hjemme eller på et plejecenter modtager indsatser fra hjemmesygeplejen. Heller 

ikke for borgere, der har komplekse behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige 

kompetencer og derfor henvises til en kommunal akutfunktion.” 

 

I øvrigt har der i følge Kammeradvokaten ikke været hjemmel til, at kommuner kan opkræve 

egenbetaling hos borgere, der modtager hjemmesygepleje.  

 

Vi har fremført i vores høringssvar, at de nye regler er utilstrækkelige, særligt i sammenhæng 

med at kommuner selv må beslutte, om de ønsker at oprette akutpladser. Kommunerne kan også 

selv beslutte, om de vil have et akutteam, eller om de vil integrere lignende funktioner i den 

generelle hjemmesygepleje. 
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Status fra KL viser, at det langt fra er alle kommuner, der har akutpladser. Ældre Sagen får 

samtidig fortsat mange henvendelser fra medlemmer, der vidner om, at kommuner ikke tilbyder 

ophold på akutpladser, men i stedet på aflastningspladser eller lignende under serviceloven, 

hvilket medfører egenbetaling for borgeren for kost mv. 

 

Vi ser desværre på ingen måde, at der er taget højde for nogen af vores indvendinger i den netop 

udsendte bekendtgørelse, hvorfor jeg er ganske uenig i din udmelding om, at det er 

“underordnet, hvad kommunerne kalder deres tilbud til borgerne - de må ikke opkræve 

egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser efter sundhedsloven.” Det er netop lige 

præcis problemet, at kommunerne fortsat selv må beslutte, hvorvidt deres pladser er akutpladser 

efter sundhedsloven eller aflastningspladser efter serviceloven kombineret med sygepleje fra 

akutteam eller almindelig hjemmesygepleje. Jeg tillader derfor mig at vedlægge kopi af vores 

høringssvar, så du har vores fulde beskrivelse af forbehold og kritik. 

 

Jeg ser det fortsat som vigtigt, at der kommer klare regler for henvisning til hjemmesygepleje, 

herunder til akutpladser – således at det står klart og tydeligt for såvel borger som personale, når 

der henvises til vederlagsfri sygepleje – og således at det er uomgængeligt, at det er vederlagsfrit 

ophold under sundhedsloven, uanset hvad kommunen kan og vil tilbyde. Jeg er klar over, at det 

vil være mere omfattende end blot at fastsætte nye regler på bekendtgørelsesniveau, men det er 

afgørende, hvis man vil sikre, at borgerne ikke ender med at skulle betale for kost mv. 

 

Du nævner i dit svarbrev, at du endvidere forventer at se nærmere på spørgsmålet om eventuelt 

krav om tilbagebetaling, når de nye regler er trådt i kraft. Jeg har naturligvis en klar forventning 

om, at kommunerne tilbagebetaler de berørte borgere. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre til, at du som minister en gang for alle sørger for et reelt stop 

for denne brugerbetaling i det nære sundhedsvæsen. En utilstrækkelig bekendtgørelse, der ikke 

tager højde for et kommunalt selvstyre, har reduceret en alvorlig sag om voksende brugerbetaling 

i hverdagens nære sundhedsvæsen til et spil om ord og gør egenbetaling afhængig af, hvad en 

kommune selv beslutter at tilbyde eller kalde deres pladser.  

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Ældre Sagens høringssvar af 15. februar 2019  


