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Sundhedsministeren
Danske Ældreråd
Jernbane Alle 54, 3 th.
Att.: Mogens Rasmussen, konstitueret landsformand
2720 Vanløse

Kære Mogens Rasmussen
Tak for jeres brev om sundhedskortet.
Jeg vil indlede med at sige, at vi bestemt ikke vil afskaffe det fysiske, gule
sundhedskort, som vi kender det i dag. Der er alene tale om et digitalt supplement
for de borgere, som mener, at det vil være en fordel for dem. Blandt andet er mange
unge vant til at have digitale løsninger på mobilen.
Vi ved, at der bliver udstedt omkring 1,7 millioner kort om året, hvilket kan være spild
af ressourcer, hvis man hellere vil nøjes med et digitalt kort. Men det bliver som sagt
frivilligt, om man vil anvende den digitale løsning, for borgerne skal selvfølgelig ikke
tvinges til at bruge en løsning, de ikke er trygge ved. Vi skal også tage hensyn til de 20
procent af borgerne, som I nævner, som ikke forventes at kunne bruge et digitalt
sundhedskort.
Jeg er i øvrigt glad for at høre, at Danske Ældreråd støtter op om og anerkender det
potentiale, digitale løsninger har. For mig er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på
at gøre mødet mellem borger og sundhedsvæsen mere gnidningsfrit og effektivt for
alle parter med tiltag som dette. Og her er jeg som sagt helt enig med Danske
Ældreråd i, at vi naturligvis ikke skal digitalisere for enhver pris, men hele tiden have
fokus på, at digitale løsninger ikke medvirker til en marginalisering af enkelte borgere
eller grupper af borgere. Det gælder ikke mindst vores ældre borgere, der har særligt
behov for kontakt til sundhedsvæsenet, som I også skriver.
Jeg sætter pris på, at I har skrevet til mig, og jeg håber, at mit svar har fjernet de
bekymringer, I og de borgere, I repræsenterer, måtte have i forhold til forslaget.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby
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