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Patientbefordring 

Kære Magnus Heunicke 

 

Ældre Sagen hører jævnligt hjerteskærende fortællinger om ældre patienter, der – ligesom 

mange andre patienter - oplever, at reglerne for patientbefordring er en hindring for deres 

behandling. 

 

Området har desværre været forsømt gennem længere tid, hvilket har resulteret i, at 

reglerne, som forvaltes af regionerne, er både utidssvarende og bureaukratiske, og at 

patienterne oplever ringe service og mødes af et personale i kørselstilbuddene, der ikke er 

klædt på til at løfte opgaven.  Alt dette til skade for patientens samlede behandlings-

oplevelse, hvilket vi finder meget bekymrende, da det i sidste ende er med til at forringe 

nogle patientens behandling. 

 

Vi er bekendt med, at der var et ønske om at påbegynde et arbejde med at forbedre reglerne 

allerede tilbage i 2019, og det er forståeligt, at dette arbejde blev forsinket grundet 

coronaepidemien. Vi mener imidlertid, at det er problematisk, at arbejdet endnu ikke er 

genoptaget. Det undrer os særligt, at der ikke er mere fokus på området, blandt andet set i 

lyset af regeringens sundhedsreformudspil, hvori der netop er fokus på at komme ulighed 

til livs. Ældre Sagen opfordrer således til, at der også foretages en gennemgribende ændring 

af patientbefordringsområdet. Som Ældre Sagen og en række andre organisationer 

påpegede i et fælles brev den 12. oktober 2020 har patientbefordringen netop en enormt 

stor betydning for behandlingen, og udfordringer med befordringstillbuddene er med til at 

bidrage til den ulighed, som findes i sundhedsvæsenet i dag. 

 

Ældre Sagen har ad flere omgange opfordret ministeriet til at genoptage arbejdet med at 

gøre reglerne tidssvarende og relevante i forhold til et moderne sundhedsvæsen. Vi savner 

imidlertid at få et svar på, hvornår vi kan forvente, at dette sker. Vi opfordrer derfor til, at 

befordringsområdet inddrages i det pågående arbejde, og vi bidrager naturligvis gerne 

hertil. Vi imødeser dertil en tilkendegivelse af, hvornår arbejdet forventes påbegyndt. 

 

Venlig hilsen 
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