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Ældre patienters oplevelser som fundament for en sundhedsaftale 

Kære Magnus Heunicke 

 

Selvom den seneste tid har været og er hektisk pga. Covid-19, har vi i Ældre Sagen også fortsat fokus 

på at skabe mere værdige forhold i sundhedsvæsenet for ældre patienter med flere sygdomme. Jeg 

værdsatte din deltagelse på vores Ekspertdag om ældre medicinske patienter i efteråret 2019, hvor 

du både bidrog med oplæg og tog dig tid til at høre om best practice på vores Vidensbørs. I 

forlængelse af Ekspertdagen har vi arbejdet videre med forslag og anbefalinger til indsatsen for 

patienterne, især på baggrund af undersøgelsen ”En værdig behandling - ældre medicinske 

patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet” (udarbejdet for Ældre Sagen af 

Kompetencecenter for Patientoplevelser, KOPA). 

 

Resultater og anbefalinger fra denne undersøgelse ser jeg som yderst relevante for en kommende 

sundhedsaftale, særligt med ambitionen om bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Ikke mindst 

fordi undersøgelsen giver et unikt indblik i, hvordan det er at være ældre medicinsk patient. Disse 

patienter er kendetegnet ved at have flere samtidige sygdomme – blandt 65+-årige indlagt på 

medicinsk afdeling har to ud af tre flere diagnoser – og er desværre også præget af socioøkonomisk 

skævhed. Ældre medicinske patienter har samtidig behov for behandling og pleje på tværs af fag- og 

sektorgrænser i sundhedsvæsenet og er dermed en oplagt målgruppe for en sundhedsaftale. 

Sundhedsvæsenet – sammen med ældreområdet – vil være nødt til at blive designet til at matche det 

stigende antal ældre mennesker med flere sygdomme, der ligesom nu også fremtidigt vil få brug for 

sammenhængende behandling og pleje både på hospital, fra kommunen og hos egen læge. Ældre 

medicinske patienters erfaringer er derfor uomgængelige som baggrund for en sundhedsaftale. 

 

Undersøgelsen vidner om, hvor vigtigt det er at anerkende og lytte til patienternes stemme for at 

sikre et godt og sammenhængende behandlingsforløb, og den viser tydeligt, at værdighed i 

behandling og pleje halter. Helt overordnet er tryghed, sammenhæng og koordinering essentielt for 

patienterne. Derudover fortæller ældre patienter desværre også om, at effektive arbejdsgange 

kommer forud for patienternes behov, og at patienterne ikke føler sig set som hele mennesker i 

”systemet”, dvs. i mødet med sundhedsvæsenet. Vi ser i undersøgelsen bagsiden af et presset 

sundhedsvæsen, hvor personalet gør deres bedste for at få det til at hænge sammen. Men travlhed, 

fokus på effektivitet og mangel på koordinering udfordrer imidlertid det gode møde og modarbejder 

et efterspurgt helhedssyn på den enkelte patient. Vel at mærke en helhed, der ikke kun skal forstås 

helbredsmæssigt fx ved, at lægen sammen med patienten ikke udelukkende har fokus på én sygdom, 

men forholder sig til summen af flere forskellige diagnoser. Behovet for helhed drejer sig også om at 
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have overblik for, om patientens liv hænger sammen i hverdagen, fx undgå at planlægge mødetider 

på forskellige hospitalsenheder på samme dag, som patienten i realiteten ikke vil kunne nå. 

 

Jeg har tidligere opfordret til et økonomisk løft af sundhedsvæsenet for at følge med den 

demografiske udvikling og behovet for at have råd til nye behandlinger og teknologier og pleje. Det 

ser jeg fortsat som aktuelt – og nok så vigtigt er det, at der i 2021 aftales en ambitiøs sundhedsaftale. 

En aftale, der først og fremmest skal sætte forpligtende rammer for sammenhæng og ensartet 

kvalitet men også sikre ret til, at man som patient med flere sygdomme kan være tryg, blive set og 

lyttet til og ikke mindst opnå lighed i sundhed. Kort sagt, som sikrer, at ældre patienter oplever en 

værdig behandling. 

 

Som del af vores overordnede forslag om et sæt af rettigheder har vi i Ældre Sagen desuden 

formuleret forslag til konkrete indsatser – såvel med organisatorisk som økonomisk og 

patientinddragende indhold (se forslag i detaljer på vedlagte ark ”Ældre patienter skal have ret til 

værdig behandling”). Disse indsatser ser jeg som helt afgørende at inkludere i en forpligtende, 

landsdækkende sundhedsaftale for bedst muligt at sikre retten til en værdig behandling for ældre 

patienter med flere sygdomme.  

 

Ydermere er det afgørende, at en kommende sundhedsaftale sikrer klare krav til indsatsen i 

sundhedsvæsenet for ældre patienter med flere samtidige sygdomme - uanset om behandlingen 

foretages på kommunal plads, i eget hjem eller på hospitalet. 

 

Endelig er det oplagt at tage erfaringer med fra de gode eksempler på samarbejde og organisering, 

der fremmer et værdigt forløb for ældre patienter med flere sygdomme på tværs af sektorerne. Det 

være sig de nu afsluttede satspuljeprojekter, som vi præsenterede flere af for dig på Vidensbørsen på 

vores Ekspertdag sidste år, og hvor en samlet evaluering er på vej – samt andre gode erfaringer som 

fx Fleksible indlæggelser i Silkeborg. 

 

Men fremfor alt er det ikke til at komme udenom, at en fremtidig sundhedsaftale må bygge på 

patienternes oplevelser fremfor alene at blive designet ud fra systemets behov. Som patienterne 

udtrykker det, så er det værdigt, når de oplever at blive set og hørt og mødt som mennesker frem for, 

at der blot tænkes på ”systemet”. 
 

Sammen med dig har jeg haft flere konstruktive møder i løbet af 2020, ikke mindst om fremtidens 

ældrepleje på Ældretopmødet, og jeg ser frem til i det kommende år at kunne drøfte patienters 

oplevelser som fundament for en kommende sundhedsaftale. 

  

I håbet om, at du får tid og lyst til at kende mere til ældre patienters oplevelser, sender jeg dig også 

rapporten fra patientundersøgelsen. Jeg håber, det vækker din interesse og vil inspirere dig til det 

kommende arbejde med en sundhedsaftale. 

 

Til slut vil jeg ønske dig et godt nytår! 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 
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Bilag: 

 

Ark: Ældre Sagens forslag ”Ældre patienter skal have ret til værdig behandling” samt ”Værdig 

behandling sætter mennesket før systemet” med de vigtigste resultater og anbefalinger fra KOPAs 

patientundersøgelse. 

 

Rapport: ”En værdig behandling - ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med 

sundhedsvæsenet”, KOPA, 2020. 

 


