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Kære Magnus Heunicke 
 
Jeg er meget bekymret over, at ældre mennesker med flere sygdomme, der behandles på 
akutpladser, midlertidige pladser, hos egen læge, ambulatorier og på diverse sygehus-
afdelinger, ikke er tydeligere at finde i jeres sundhedsreformudspil.  
 
I 2019 udløb handlingsplanen for den ældre medicinske patient. Vi havde en forventning 
om, at en sundhedsreform skulle løse nogle af de store problemer, der er med 
sektorovergange og manglende kvalitet i det nære sundhedsvæsen for særligt ældre 
mennesker. 
 
Der bliver nedlagt flere og flere sengepladser på hospitalerne. Imens oprettes der flere og 
flere sengepladser i kommunerne. Megen ”behandling” på de midlertidige pladser i 
kommunerne foregår uden direkte adgang til læge, uden adgang til medicin og uden adgang 
til patientens epikrise. Derudover får patienten selv lov til at betale medicin, mad m.v., 
fordi behandlingen nu hører under serviceloven.  
 
Heldigvis finder man mange gode lokale løsninger rundt omkring. der bidrager til mere 
sammenhæng, samarbejde og overblik. Alle drevet af ildsjæle i kommuner og på hospitaler, 
der tænker alternativt, fordi økonomi, organisering og lovgivning ikke er fulgt med. Men vi 
mangler en mere ensartet national løsning: En plan for, hvor og hvordan ældre patienter 
med flere sygdomme skal have behandling af den rette kvalitet, uanset hvilken kommune 
eller region man bor i. Sundhedsreformen lægger op til kvalitetsplaner for enkeltdiagnoser, 
men der er behov for en national kvalitetsplan med pakkeforløb for ældre mennesker med 
flere sygdomme. Antallet af ældre patienter vokser som bekendt kraftigt i de kommende år, 
og derfor haster det med en landsdækkende løsning.  
 
Jeg har vedhæftet vores kommentarer til jeres reform, som jeg håber, du vil have med i 
jeres videre arbejde. 
 
Jeg håber, at vi snarest kan mødes for at diskutere, hvordan regeringen vil løse de mange 
udfordringer for ældre medicinske patienter.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 
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