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Kære Ellen Trane Nørby
I Danske Ældreråd har vi hæftet os ved dit forslag om at gøre det gule sundhedskort digitalt. Dit
forslag tager afsæt i en analyse, som anslår, at 80 procent af danskerne vil kunne gøre brug af et
digitalt kort. Det, der bekymrer Danske Ældreråd, er de resterende 20 procent af borgerne. Det er
velkendt, at disse 20 procent i høj grad er ældre borgere, som er blandt de allermest sårbare i vores
samfund, og som har særligt behov for kontakt til sundhedsvæsenet, praktiserende læge osv.
Danske Ældreråd støtter og anerkender det store potentiale, digitale løsninger har, og vi mener i
mange sammenhænge, at det er den naturlige vej at gå. Men vi mener også, at det er en uheldig
tendens, der tegner sig, når samfundet indrettes på en måde, hvor det alene er de digitale løsninger,
der er svaret, og hvor rigtig mange ældre glemmes og marginaliseres. Vi er derfor meget optaget af,
hvordan forslaget stiller de 20 procent af borgerne, der ikke forventes at ville kunne bruge et digitalt
sundhedskort.
Kunne man forestille sig en overgangsfase, hvor visse borgere får lov til at holde fast i deres fysiske
gule sundhedskort? Eller skal kommunen eller regionen yde særlig støtte til disse borgere, når de har
behov for at bruge deres sundhedskort? Det vil vi meget gerne høre dine overvejelser omkring.
Hvis forslaget bliver en realitet, er det vigtigt, at der fra start er nogle gode alternative
løsningsmodeller, der tager hånd om de 20 procent af borgerne, som fortsat har et behov for et fysisk
sundhedskort.
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