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Høring over udkast til bekendtgørelser om praksisplanudvalg, 
patientinddragelsesudvalg samt ikrafttræden 

Ministeriets sags nr. 1400452 

 
DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkastene til 
bekendtgørelser. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD ønsker, at bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalg ændres, 
således at DANSKE ÆLDRERÅD udpeger to repræsentanter. Der foreslås en tilføjelse til § 1, 
Stk. 2: litra 4) ”2 medlemmer udpeget af DANSKE ÆLDRERÅD." 
 
Det er DANSKE ÆLDRERÅDs opfattelse, at et velfungerende samspil mellem kommuner og 
regioner (sygehuse og hospitaler) er afgørende for borgernes helbred. Med de kortere 
indlæggelsestider spiller kommunerne en stadig større rolle i løsningen af opgaver vedrørende 
genoptræning og rehabilitering. 
Ældreråd/Regionsældreråd er trænede og upartiske rådgivere for kommunale/regionale 
beslutningstagere, også indenfor sundhedspolitiske spørgsmål.  
Ældreråd/Regionsældrerådenes repræsentanter i patientinddragelsesudvalget vil kunne bidrage 
med den samme rolle i forhold til regionale beslutningstagere. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD finder det svært at forstå, at ministeriet ikke har indtænkt repræsentanter 
fra Ældrerådene/Regionsældrerådene i patientinddragelsesudvalget, idet: 
 

 Indtil dato har DANSKE ÆLDRERÅD via regionsældrerådene været repræsenterede i 
regionernes Sundhedskoordinationsudvalg, der nu afløses af patientinddragelsesudvalget. 

 Ældrerådene, og de fra ældrerådene udpegede medlemmer af regionsældrerådene, er de 
folkevalgte repræsentanter for alle ældre over 60 år, også de ældre, som ikke er medlem af en 
ældreorganisation eller en patientforening. De lovfæstede og folkevalgte ældreråd og 
derigennem regionsældrerådene har også i fremtiden en fælles opgave med Regionsrådet via 
Sundhedsaftalen.  

 Ældrerådene skal høres i alle kommunale beslutningssager, der vedrører ældre. Det gælder 
også sundhedsaftalen mellem regionen og kommunerne. Heri fastlægges ansvarsfordelingen i 
patientforløbet mellem sygehus, almen praksis og hjemmeplejen. Regionsældrerådene høres i 
de fleste regioner i tilsvarende spørgsmål. 
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DANSKE ÆLDRERÅDs svar skal endvidere ses i forlængelse af organisationens forslag til 
ændring af sundhedsloven vedrørende dette spørgsmål. Det fremgik af DANSKE 
ÆLDRERÅDs høringssvar vedrørende § 204, stk. 4, af 23. maj 2013, at bestemmelsen fik 
følgende tilføjelse: ”samt af DANSKE ÆLDRERÅD.” 
Baggrunden herfor er, at DANSKE ÆLDRERÅD finder det naturligt, at 
kommunale/regionale ældreråd er repræsenterede i patientinddragelsesudvalget, fordi 
ældrerådenes medlemmer har viden om ældre borgeres vilkår, og anvender denne viden 
til rådgivning af kommunale beslutningstagere. Ældrerådsmedlemmer er dermed klædt på 
til at varetage patientinddragelsesudvalgets formidlings- og rådgivningsopgaver. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Aa. Rasmussen 
Formand 


