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Kære Sophie 

 

Allerførst stort tillykke med din udnævnelse til sundhedsminister. Det glæder mig meget, at 

netop du – med din store erfaring og indsigt – skal varetage sundhedsområdet. Denne gang 

har du ikke ældreområdet direkte under dig, men jeg er fuld af fortrøstning over, at du ikke 

glemmer de ældre patienter i dit forestående arbejde.  

 

Kvalitetspakke til ældre medicinske patienter 

Jeg er meget enig i regeringsgrundlagets formuleringer om vigtigheden i at forbedre 

samspillet mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen. Det bliver vigtigt 

fremover at mindske presset på det akutte somatiske sygehusvæsen og sikre patienter en 

høj kvalitet uden for sygehus. Derfor ser jeg det som altafgørende, at der sideløbende med 

en strukturkommission udarbejdes en kvalitetspakke for ældre medicinske patienter, der 

fortsat alt for ofte oplever at være kastebold mellem sygehus og kommune. Kvalitetspakken 

skal sikre ensartet kvalitet og tryghed, sammenhæng og opfølgning i ældre medicinske 

patienters forløb i overgangen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. Ikke mindst 

set i lyset af, at der nu i nye klynger skal aftales, hvordan man lokalt vil samarbejde om 

ældre medicinske patienter, finder jeg det vigtigt, at der er en national ramme for at sikre 

en ensartet kvalitet til denne målgruppe. 

 

Som del af en kvalitetspakke foreslår jeg, at der skabes rammer, som sikrer den enkelte 

patient en tværgående indsats med medicin, træning og ernæring. Især i overgangen 

mellem sygehus og eget hjem og i de første døgn efter udskrivelse, hvor forløbet typisk også 

indebærer ophold på kommunale midlertidige pladser, er der brug for krav til kvalitet. Det 

er ligeledes afgørende, at der én gang for alle sikres ret til plejehjemslæger på alle plejehjem 

samt omsorgstandpleje til alle plejehjems-/plejeboligbeboere.  

 

Ny ambitiøs plan for demens  

Med demenshandlingsplanen fra 2016 sendte du et klart signal om, at nu skulle indsatsen 

mod demens forbedres markant. Og vel er der sket fremskridt inden for både forskning, 

diagnostik og plejen af mennesker med demens. Men vi er ikke i mål endnu. Demens-

området har forandret sig, og vi ser ind i en fremtid, hvor flere danskere vil få en 

demenssygdom, samtidig med at hele sundhedsvæsenet er udfordret med personalemangel 

og begrænsede ressourcer. Derfor kan man sige, at tiden er løbet fra den eksisterende 

handlingsplan, og der er brug for en ny, ambitiøs plan, hvor man forholder sig til 
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eksisterende og fremtidige udfordringer, eksempelvis behovet for tidlig opsporing, 

forbedret organisering af udredning og behandling samt støtte til forskning. 

 

Behandlingsgaranti og nye modeller i sundhedsvæsnet 

Jeg sætter stor pris på, at den nye regering har aftalt at afsætte midler til en akutplan for de 

kommende år, så ventelisterne kan nedbringes. Vi finder det i Ældre Sagen vigtigt, at der 

ikke kun er fokus på ventetider til behandling, men også til udredning – især da der er 

meget lange ventetider på udredning for demens. Det er dog væsentligt at være 

opmærksom på, at grebet med at forlænge behandlingsretten til 60 dage ikke fjerner den 

oplevede ventetid på behandling for patienterne. Derfor opfordrer jeg til, at der kommer en 

konkret og afgrænset kort periode med den forlængede behandlingsgaranti. 

 

Endelig, i forhold til den planlagte strukturkommission, ser jeg det som oplagt, at der 

udvikles modeller for samlet ledelse og økonomi for fælles ældre patienter mellem 

kommuner og regioner, evt. på niveau med de ny klynger. Vi bidrager og deltager meget 

gerne i den aftalte strukturkommission og vedlægger til din foreløbige inspiration 

undersøgelse af ældre patienters oplevelser, der bl.a. peger på oplevelsen af mangel på 

sammenhæng.  

 

Jeg håber, at vi kan genoptage vores gode dialog, og jeg mødes meget gerne med dig snarest 

muligt til en fælles drøftelse af de forestående udfordringer - herunder patientbefordring, 

tandsundhed og andre emner, der ligger Ældre Sagens medlemmer meget på sinde.  

 

Venlige hilsener og med ønsket om en god jul og et godt nytår! 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 

 

 


