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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning
om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner
Danske Ældreråd takker for muligheden for at give høringsvar til bekendtgørelse og vejledning.
Danske Ældreråd har ved flere lejligheder påpeget problemet med egenbetalingen i forbindelse med ophold
på en kommunal akutplads og finder derfor ændringen af bekendtgørelsen meget positiv og nødvendig.
Patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, skal ikke kunne opkræves egenbetaling
Danske Ældreråd vil gerne have præciseret i vejledningen, at patienter, der er henvist fra hjemmesygeplejen,
som har behov for hjemmesygepleje, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner og modtager tilbud om sådanne indsatser på en kommunal akutplads, ligeledes ikke kan
opkræves betaling for kost, linned, tøjvask o. lign. under opholdet. Når man læser vejledningen, fremstår det
sådan, at stop for egenbetaling på kommunale akutpladser alene vedrører lægehenviste patienter – og ikke
patienter henvist fra hjemmesygeplejen. Det er efter Danske Ældreråds opfattelse en uheldig og uforklarlig
forskelsbehandling, som ikke stemmer overens med målgruppeafgræsningen i Kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
Danske Ældreråd finder det i forlængelse heraf væsentligt, at hjemmesygeplejerskens bemyndigelse til at henvise til akutfunktionen altid sker på baggrund af en lægefaglige vurderinger og/eller på baggrund af en lægefaglig ansvarsdelegeringer, eksempelvis i samarbejdsaftale mellem kommune og almen praksis.
Alle kommuner skal have en kommunal akutfunktion
Danske Ældreråd mener, at vejledningen med formuleringer om, at flere kommuner gennem de seneste år
har etableret akutfunktioner i hjemmesygeplejen (side 2) giver indtryk af, at det er en kommunal beslutning,
om der skal være en akutfunktion eller ej. Danske Ældreråd ser gerne, at det præciseres, at alle kommuner
”skal” have en akutfunktion, der efterlever standardens krav.
Stor kompleksitet i regler om egenbetaling
Danske Ældreråd finder det positivt, at udkast til vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale
akutfunktioner er ganske detaljeret og med mange eksempler. De mange eksempler er dog også udtryk for en
stor kompleksitet i reglerne og fortolkningen af, om et tilbud gives efter sundhedsloven eller serviceloven og
er vederlagsfrit eller ej.
Danske Ældreråd finder det i forlængelse heraf afgørende, at kommunerne forpligtes til at give borgerne klar
information om, hvorvidt de opholder sig på en akutplads, og hvorvidt de modtager hjemmesygepleje, der er
omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner (da det bliver definerende
for, om der kan opkræves egenbetaling). Danske Ældreråd mener, at sådan en oplysningsforpligtigelse bør
skrives ind i vejledningen.

Danske Ældreråd mener samtidig, at reglernes kompleksitet giver kommunerne for vide muligheder for at tilrettelægge indsatsen således, at der fortsat kan opkræves egenbetaling i forbindelse med borgere, som modtager hjemmesygepleje, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktionen. Udkast
til bekendtgørelse og vejledning giver kommunerne mulighed for at prioritere akutpladser fra til fordel for aflastningspladser m.v., betjent af udkørende kommunale akutteams, for således at fastholde muligheden for at
opkræve egenbetaling efter serviceloven.
Det er Danske Ældreråds opfattelse, at det bør være borgerens behov for den særlige sygeplejefaglige indsats
fra akutfunktionen, som skal være styrende for, om kommunen kan opkræve egenbetaling – ikke om borgeren opholder sig på en akutplads eller en anden midlertidig aflastningsplads efter serviceloven. Danske Ældreråd finder bl.a. derfor, at eksemplet øverst side 6 i vejledningen og den tilhørende tekst bør udgå.
Fortsat problemer med egenbetaling
Danske Ældreråd oplever, at kommunerne i høj grad i dag opkræver et fast beløb for ophold på akutpladser
og midlertidige pladser. Det er positivt, at det i vejledningen præciseres, at kommunerne efter serviceloven
ikke må opkræve mere end produktions- og leveringsomkostninger, og at kommunerne skal udregne egenbetalingen på baggrund af den enkelte borgers indkomst og ikke ved et fast beløb for alle. Men Danske Ældreråd
ser gerne, at Sundheds- og Ældreministeriet følger op på, om den kommunale praksis på dette område ændres og overholdes.
Kompleksiteten omkring egenbetaling i kommunerne ses i mange andre sammenhænge end i forhold til betaling for kost, linned og lign. på akutpladser og for borgere, der modtager indsats fra akutfunktionen. Der er
således fortsat uklarhed om reglerne for betaling for befordring til og fra kommunale akutpladser, og mange
kommuner opkræver en betydelig egenbetaling her. Danske Ældreråd havde gerne set, at denne problemetik
blev ensrettet og løst ved denne bekendtgørelsesændring, så kommuner ikke kan opkræve betaling fra borgeren for transport til/fra en akutplads – ligesom regionerne ikke kan opkræve egenbetaling for befordring til og
fra hospitalet.
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