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Kære Ellen Trane Nørby 

 

Vi har i Ældre Sagen sat stor pris på, at du som minister gentagne gange har udtrykt, at 

egenbetaling for kost og lignende på kommunale akutpladser aldrig har været den politiske 

intention. Vi har med glæde konstateret, at regeringen og Dansk Folkeparti nu med 

finanslovsaftalen er enige om at sætte stop for denne egenbetaling på kommunale akutpladser. Vi 

har i Ældre Sagen i længere tid gjort opmærksom på, at denne urimelige brugerbetaling burde 

ophøre, og vi ved, at det er af stor betydning særligt for ældre patienter, der vil have eller har haft 

brug af kommunale akutpladser. De vil typisk blive udskrevet fra hospital med fortsat behov for 

pleje og behandling og har som svækkede ofte intet alternativ til en akutplads, når de bliver 

udskrevet og ikke længere kan være indlagt på hospitalet. 

 

Behov for klare retningslinjer og præcisering af regelgrundlaget 

Vi har igennem det seneste stykke tid haft flere henvendelser end normalt om akutpladser og 

egenbetaling, og de vidner om, at der er stor uklarhed om, hvorvidt man som patient har været på 

aflastnings- eller akutplads. Vi er på den baggrund meget enige i, at der er behov for en 

præcisering af regelgrundlaget, så det sikres, at borgerne ikke kan opkræves egenbetaling for 

kost, tøjvask og lignende under ophold på en kommunal akutplads. 

 

Vi ser det dog som yderst vigtigt, at det også bliver præciseret i regelgrundlaget, at det skal være 

klart og tydeligt for borgeren, om vedkommende er henvist til akutplads og/eller akutfunktion 

efter sundhedsloven og dermed ikke kan opkræves betaling. Desuden ser vi det som vigtigt, at der 

kommer klare retningslinjer for, hvornår en borger skal henvises til en akutplads, så det sikres, at 

kommunerne ikke kan omgå en henvisning og i stedet tilbyde en aflastningsplads efter 

serviceloven. Det skal altid være en sundhedsfaglig vurdering, der ligger til grund for eventuel 

henvisning til akutfunktion i hjemmesygeplejen, og det må aldrig blive en økonomisk 

administrativ afgørelse.  

 

Da akutpladser og -funktioner er under fortsat udvikling som del af sundhedsvæsenet, er det 

Ældre Sagens holdning, at udviklingen skal følges tæt fra centralt hold, herunder udvikling i 

antallet af akutpladser i kommunerne, m.v. 

 

Tilbagebetaling af uretmæssig opkrævet egenbetaling 

I sammenhæng med at det er blevet slået fast, at der ikke er hjemmel til at opkræve egenbetaling 

for ophold på kommunal akutplads, har vi med glæde konstateret, at du som minister har 

udtrykt, at borgerne kan henvende sig til kommunen for at få tilbagebetaling. Det er imidlertid 

vigtigt at holde sig for øje, at der ofte vil være tale om svækkede borgere, for hvem det vil være 
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uoverskueligt at rette henvendelse til kommunen. Vi forventer derfor, at du som minister sørger 

for, at kommunerne står for tilbagebetaling til alle dem, der uberettiget er blevet opkrævet beløb 

for ophold på akutplads. 

 

Stop for øvrig brugerbetaling i udvikling af sundhedsvæsenet 

Vi opfordrer endvidere til, at sundhedslovgivningen og gældende bekendtgørelser, der vedrører 

hjemmesygeplejen, tilpasses, så det sikres, at patienterne ikke pålægges anden brugerbetaling, 

der måtte opstå i forbindelse med, at man som patient modtager behandling og pleje på en 

kommunal akutfunktion i stedet for på sygehus. Det gælder særligt forhold vedrørende 

befordring, medicin, behandlingsredskaber og hjælpemidler. Kort sagt mener vi, at når man som 

patient modtager behandling og pleje i en akutfunktion, skal det være med samme rettigheder 

som ved sygehusbehandling - netop fordi akutfunktionen i hjemmesygeplejen er udviklet som et 

alternativ til sygehusbehandling. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at du som minister sørger for, at 

der ikke kommer en afledt ny og øget brugerbetaling som konsekvens af, at mere og mere 

behandling og pleje foregår og vil foregå i det nære sundhedsvæsen. Det er yderst relevant, at der 

tages højde for at stoppe denne form for øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet i udspillet til en 

ny sundhedsreform. 
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