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Høring over forslag til om ændring af sundhedsloven – etablering af 
sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v. 

Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Ældre Sagen er overordnet positiv overfor etableringen af sundhedsklynger og 
sundhedssamarbejdsudvalg og over for den systematiske inddragelse af patient- og 
pårørenderepræsentanter. 
 
Vi har dog en fundamental bekymring og en række kommentarer og forslag primært knyttet 
til rammen for de nye organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet og patientinddragelsen. 
Den nye organisering med sundhedsklynger kan være en ramme for mere samarbejde 
mellem kommuner og regioner, men er i vores øjne klart et utilstrækkeligt tiltag i forhold til 
at sikre lighed, sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet for det stærkt voksende antal 
ældre patienter med flere sygdomme. Vores bekymring for lovforslagets utilstrækkelighed 
er på ingen måde blevet mindre i sammenhæng med offentliggørelsen af det ny udspil  
”Sundhedsreformen – Gør Danmark sundere”. Udover det foreslåede indhold i forslaget til 
ændring af sundhedsloven ser vi således behov for: 
 

• Styrket ramme med fælles ledelse og økonomi mellem region og kommuner for 
fælles ældre patienter 

• National plan med ensartede krav til kvalitet, kompetencer og indsatser til ældre 
patienter med flere sygdomme 

• Styrket systematisk patientinddragelse bør præciseres i kommende bekendtgørelser 

• Øget adgang til data fra kommuner – vigtigt som grundlag for aftaler om indsatser i 
sundhedsvæsenet lokalt og nationalt. 

 
Rammen for fælles økonomi og ledelse for fælles patienter bør styrkes 
 
Aftalen mellem Regeringen, Danske Regioner og KL om sundhedsklynger, der ligger som 
grundlag for den foreslåede lovændring, ser Ældre Sagen som et skridt i den rigtige retning. 
Vi har længe efterspurgt fælles økonomi og ansvar for fælles patienter. Omend aftalen er 
meget fokuseret på regioner og kommuners organisering og samarbejde i udvalg, vurderer 
vi, at de aftalte fælles midler, i første omgang på 80 mio. kr. til 2022, er et vigtigt element i 
den rigtige retning. Dette fokus på den økonomiske ramme savner vi derfor at se overført til 
den forslåede lovændring. Således mener vi, at det i højere grad tydeligt burde fremgå af 
lovteksten og bemærkningerne, at regioner og kommuner fremover får fælles midler til drift 
og indsatser på tværs i sundhedsvæsenet. I særlig grad ser vi et behov for en økonomisk 
understøttelse af en fælles indsats for ældre patienter med flere sygdomme – en gruppe, der 
typisk modtager indsatser på tværs af sygehus, egen læge og kommune. I 2020 var der 
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ifølge KL 43 pct. 80+-årige, der fik hjælp fra kommunen og samtidig modtog behandling 
fra sygehus. 
 
Det er uklart i forslaget til lovændring og bemærkningerne hertil, hvorvidt kommuner og 
regioner har en egentlig fælles ledelse med de foreslåede sundhedssamarbejdsudvalg og 
sundhedsklynger. I bemærkningerne til lovforslaget er der lagt op til, at der kan indgås 
samarbejdsaftaler om fx at udvikle hjemmebehandling, at der samarbejdes om 
sekretariatsbetjening af udvalg og indgås aftaler om målrettede indsatser på 
populationsniveau. Vi savner imidlertid at se en ramme for mere konkret fælles ledelse og 
vil derfor opfordre til, at der med den kommende bekendtgørelse konkret formuleres 
mulighed for fælles integreret ledelse og samarbejde mellem sygehus og kommune – igen 
med særlig fokus på de patienter, der oplever at få behandling på tværs mellem kommuner 
og regioner. Dette for i højere grad at sikre, at der mellem sygehus og kommune kommer 
fælles ansvar for fælles patienter – og ad den vej sikre sammenhængende behandlings- og 
rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet samt styrke omstilling til det primære 
sundhedsvæsen, jf. foreslået nyt stk. 3 i §203. 
 
Behov for national plan med ensartede krav til kvalitet, kompetencer og 
indsatser til ældre patienter med flere sygdomme – ny organisering med 
klynger kan ikke alene sikre patienter sammenhæng og kvalitet 
 
Vi ved fra undersøgelse blandt ældre patienter, at ældre i mødet med sundhedsvæsenet 
efterspørger kontinuitet, sammenhæng og tryghed. Vi har desuden dokumenteret både 
social og geografisk ulighed i sundhed blandt ældre. I Ældre Sagen er vi derfor overordnet 
set enig i, at der skal sikres social og geografisk lighed i sundhed samt sikres, at patienter 
oplever sammenhæng, kvalitet og kontinuitet, jf. bemærkninger til forslaget. Vi er dog 
bekymrede for, hvorvidt de foreslåede sundhedsklynger i sig selv sammen med sundheds-
samarbejdsudvalg kan sikre dette. 
 
Hvis der ikke bliver udstukket nationale krav til kvalitet i behandling og pleje og sikret de 
rette kompetencer og ressourcer lokalt i forhold til befolkningsgrundlaget, er vi i Ældre 
Sagen stærkt bekymrede for ulighed mellem sundhedsklyngerne. Klynger omkring 
universitetshospitaler i de største byer har nemlig de laveste andele ældre og mennesker 
med kronisk sygdom i befolkningen, mens akuthospitaler længere fra universitets- og 
storbymiljøer omvendt har de højeste andele kronisk syge og ældre. 
 
I bemærkningerne til den foreslåede lovændring henvises der til, at mere behandling skal 
foregå i hjemmet, i almen praksis og i kommunen, og at der skal aftales lokal udmøntning 
af nationale handlingsplaner. Vi mener, det er vigtigt, at man som patient kan være tryg ved 
at modtage samme høje kvalitet, uanset om behandling er på sygehus eller i kommune, og 
uanset hvor i landet man modtager behandling. Derfor opfordrer vi til, at forslaget om 
klynger og sundhedssamarbejdsudvalg suppleres med en landsdækkende plan med krav til 
kvalitet og kompetencer, såvel i indsatsen til patienter i overgangen mellem sygehus og 
kommune som i kommunerne.  
 
Vi er alvorligt bekymrede ved udsigten til, at der med forslaget lægges op til, at der nu skal 
indgås lokale udmøntningsaftaler i 21 nye enheder i landets sundhedsvæsen uden en 
samtidig fornyet nationalt aftalt indsats for ældre medicinske patienter. En sådan 
referenceramme ser vi som en forudsætning for, at der kan indgås lokale aftaler og samtidig 
sikres kvalitet på et ensartet niveau i sundhedsvæsenet – særligt for denne gruppe 
patienter, der typisk behandles både på sygehus og i kommunen. Vi mener således ikke, at 
forslagets ensidige fokus på organisering i de nye enheder i sig selv sikrer nærhed, kvalitet, 
kontinuitet og sammenhæng for patienterne. Vi ser derimod et stort og akut behov for, at 
en landsdækkende plan sætter ramme for indsatsen til gruppen af ældre patienter med flere 
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sygdomme. Det er derfor efter vores mening nødvendigt at supplere lovforslaget med en ny 
handlingsplan, forløbs- eller pakkeplan for ældre medicinske patienter og/eller ældre 
patienter med flere sygdomme. På denne måde kan der nationalt udstikkes krav til 
indsatser for fx forebyggelse af indlæggelser og opfølgning efter indlæggelse.  
 
Uden en supplerende landsdækkende politisk aftalt plan for indsatser, kvalitet og 
kompetencer frygter vi, at patienter, særligt ældre patienter, fortsat bliver ufrivillige 
deltagere i et postnummerlotteri. De heldige vil opleve tæt samarbejde om fx forebyggelse, 
udskrivning og opfølgning efter akut indlæggelse, mens de mindre heldige bor i områder 
med øget risiko for genindlæggelse. 
 
Styrket systematisk patientinddragelse bør præciseres i kommende 
bekendtgørelser 
 
I Ældre Sagen noterer vi med tilfredshed, at der i bemærkninger til forslaget til lovændring 
beskrives, at inddragelse af patienter og pårørende har en gavnlig effekt på såvel 
behandlingsudfald som tilfredshed, og at inddragelse er væsentlig for at sikre kvalitet i 
sundhedsvæsenet. Ældre Sagen deltager med et medlem og en stedfortræder i hvert af de 
fem nuværende patientinddragelsesudvalg og har nyligt udpeget repræsentanter for den 
nye fireårige periode. 
 
Vi støtter derfor op om den foreslåede fortsatte inddragelse af patientinddragelsesudvalg og 
ser positivt på, at der med bemærkningerne til forslaget er lagt op til styrket inddragelse af 
patientinddragelsesudvalg i både klynger og sundhedssamarbejdsudvalg, herunder med to 
faste pladser i det faglige strategiske niveau i klynger. Den øgede patientinddragelse 
fremgår dog kun af bemærkningerne, hvorfor vi forventer, at det beskrevne vil blive sikret i 
en kommende forbedret bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg. I det følgende 
opridser vi vores foreløbige forslag til en sådan kommende ændret bekendtgørelse. 
 
To faste pladser skal tilbydes repræsentanter fra patientinddragelsesudvalg 
Vi lægger vægt på ensartet kvalitet og kontinuitet for patienter, hvorfor vi anser det for 
vigtigt, at de to patient- og pårørenderepræsentanter i klynger, som foreslået i 
bemærkningerne, er forankret i patientinddragelsesudvalg. På denne måde vil vi bedre 
kunne sikre kompetencer og kontinuitet hos repræsentanterne på tværs af klyngerne. 
Samtidig vil vi understrege, at vores patient- og pårørenderepræsentanter er rekrutteret 
lokalt, og at de med deres tilknytning til Ældre Sagens lokale udvalg og afdelinger har 
kendskab til lokale forhold. 
 
Muligheden for at inddrage repræsentanter for patienter og pårørende, der ikke er 
repræsenteret i patientinddragelsesudvalg, finder vi, bør bruges som supplement til de to 
faste pladser ved behov for at inddrage repræsentanter med erfaringer fra fx særlige 
patientforløb lokalt, med bestemte udvalgte diagnoser eller behov for specifik behandling.  
 
Kontinuerlig og tidlig inddragelse i processer og aftaler 
Vi vil desuden opfordre til, at der i en kommende bekendtgørelse sikres rammer for, at 
patientinddragelsesudvalg ikke kun inddrages i relevante arbejdsgrupper og udviklings-
projekter, men også kontinuerligt og fra de første indledende udviklingsfaser og drøftelser 
om sundhedsaftaler og praksisplaner. 
 
Mulighed for udvidet antal repræsentanter 
Da vi har erfaring for, at der allerede i et vist omfang er bud efter repræsentanterne i 
patientinddragelsesudvalgene til at deltage i udvalg og grupper, forudser vi, at det vil blive 
en større opgave også at dække deltagelse i klyngerne. Vi foreslår derfor en fleksibel 



 

Side 4 af 4 

 

udvidelse af antal repræsentanter i patientinddragelsesudvalget med mulighed for, at 
stedfortræderne deltager mere aktivt. 
 
Klynger skal sikre ressourcer og kompetencer til inddragelse 
Endelig vil vi foreslå, at det i selve forslag til lovændring eller i kommende nærmere regler  
for sundhedsklynger vil blive præciseret, at patientinddragelsesudvalg skal inddrages 
systematisk for at sikre inddragelse, at der i klynger skal sikres ressourcer og kompetencer 
til inddragelsen samt sikres kompetenceudvikling for patient- og pårørenderepræsentanter. 
 
Øget adgang til data fra kommuner er vigtigt som grundlag for aftaler om 
indsatser i sundhedsvæsenet lokalt og nationalt 
 
I relation til bemærkningernes afsnit om data noterer vi os fokus på, at data er vigtige i 
udvikling af sundhedsvæsenet, både for klynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Det er vi 
enige i og ønsker i den sammenhæng at gøre opmærksom på, at data fra det kommunale 
sundhedsvæsen også er vigtige, ikke mindst i sammenhæng med, at der i forslaget er lagt op 
til styrket omstilling til det primære sundhedsvæsen. 
 
Vores erfaring er desværre, at sundhedsdata på kommunalt niveau synes svære at få adgang 
til på landsplan, og/eller er behæftet med usikkerhed, hvorfor dele af vores sundhedsvæsen 
– dvs. det, der sker i kommunen før og efter en indlæggelse, foregår uden et samlet 
overblik. Vi savner bl.a. at se data på: 

• omfang og brug af midlertidige kommunale pladser og akutpladser  

• brug af hjemmesygepleje, herunder akutfunktioner  

• omfang af brugerbetaling i sammenhæng med hjemmesygepleje, fx under ophold på 
midlertidige pladser 

• udbredelse af plejehjemslæger. 
  

Sådanne data, mener vi, er et vigtigt grundlag for datadreven udvikling både på landsplan 
og lokalt for fremtidige aftaler og planer om målrettede indsatser. 
 
Afslutningsvis vil vi understrege, at vi gerne står til rådighed for yderligere dialog om 
patienters behov og udviklingen af sundhedsvæsenet. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


