15. december 2018

Brugerbetaling i det nære sundhedsvæsen?
Seniorrådet i Fredensborg Kommune mener, der skal være fri og lige adgang til sundhed. Seniorrådet er derfor imod brugerbetaling i sundhedssystemet. Derfor dette høringssvar til Byrådets og
Økonomiudvalgets møde den 17. december 2018.
I disse år overgår mere og mere behandling og pleje fra regionernes sygehuse til kommunerne.
Derfor opretter kommunerne ”akutpladser” på plejecentrene, som næsten kan yde sygehuslignende behandling og pleje. Jf. Sundhedsloven kan der ikke kræves patientbetaling (kost, linned, rengøring m.m.) for disse ophold. Se Kammeradvokatens afgørelse.
I Fredensborg Kommune ”er der ingen akutpladser” påstås det. Kommunen kalder det (jf. Serviceloven) for ”midlertidige ophold”. Så kan der kræves brugerbetaling.
På en regning fra Pilebo, Plejecenter Lystholm benævnes dette som ”valgfrie ydelser” til en 80-årig
borger i Fredensborg Kommune, som i 2017 “flyttede rundt” mellem Pilebo og 4 forskellige hospitaler ... uden ophold ind i mellem i eget hjem.
Borgeren har af egen lomme betalt for:
15 ophold i juli ... 2.250 kr.
11 ophold i august ... 1.650 kr.
28 ophold i september ... 4.046 kr.
Hver dags ophold betalt er med 132 kr. for fuld
kost, plus 18 kr. for rengøring i alt 150 kr.
I skrivende stund er vedkommende igen indlagt
på Pilebo, hvor prisen for ophold nu er 155 kr.
Ægtefællen besøger Pilebo eller sygehus
næsten hver dag og bekoster samtidig eget
ophold i hjemmet.
!
Seniorrådet mener, at det ikke er rimeligt, at det skal koste ægteparret mere under borgerens ophold på Pilebo i f.t. sygehusophold. Se foto med ordet akutpladser stue 33-56.
Seniorrådet håber, at Staten og Kommunernes Landsforening må forhandle ensartet behandling
for den slags ophold, uagtet om patienten indlægges jf. sundhedsloven eller serviceloven.
I foråret 2019 kommer regeringen formodentlig med den nye sundhedsreform. Seniorrådet håber,
denne indeholder et lovmæssig ensartet krav om, at den slags brugerbetaling bortfalder.
”Fredensborg Kommune bruger 15% færre udgifter per ældre end landsgennemsnittet og har samtidig 3% flere ældre over 80 år, som modtager hjemmehjælp”.
Michael Huusom
Seniorrådet
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