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Regionsældreråd Hovedstaden	  
	  
 
 
Høringssvar vedrørende: 
 

Ændringsforslag til HOPP 2020 
 

 
Planens principper. 
 
Regionsældrerådet tilslutter sig fuldt ud de overordnede principper for HOPP2020, i særdeleshed princippet 
om høj faglig kvalitet før nærhed. 
 
Vi mener os  ikke kvalificerede til at vurdere den faglige kvalitet i de fremsatte ændringsforslag, hvilket må 
overlades til fagfolk på området, men til gengæld opfatter vi os selv som ¨specialister¨, når der skal vurderes, 
i hvilket omfang imødekommelse af de faglige kvalitetskrav medfører problemer for patienterne og disses 
pårørende. 
 
Tilgængeligheden til hospitalerne. 
 
Det er vores opfattelse, at Regionsrådet ikke i tilstrækkeligt omfang forsøger at løse de problemer af 
tilgængelighedsmæssig karakter, som den øgede centralisering, der er konsekvensen af imødekommelsen 
af de faglige krav, skaber for patienter og pårørende. 
 
Der bør arbejdes med helt andre trafikmæssige løsninger end tilfældet er i dag. Den kollektive trafik til 
hospitalerne bør forbedres gennem anlæg af letbaner, og indtil disse kan realiseres, med hurtigbusruter, 
som føres frem til hospitalerne. Fra stationer og stoppesteder bør der etableres shuttlebusser ind på 
hospitalernes matrikler, og for de patienter, der bor i regionens yderområder kan man forestille sig, at 
Flextrafikordningerne udvides til også at fungere i "hospitalskommunerne" evt. finansieret af Regionsmidler. 
 
Parkeringsmulighederne på hospitalernes matrikler er langt tilbage at ønske, og indtil nyopførelser af 
parkeringsanlæg kan færdiggøres må antallet af handicapparkeringer prioriteres højere end tilfældet er i dag.   
 
Hele transportsituationen og reglerne om transport bør af Regionsrådet tages op til en nyvurdering, som en 
konsekvens af HOPP 2020 beslutningerne. Der bør være fokus på den praktiske organisering, og om hvem 
der skal betale: selvbetaling, region, kommune, etc. 
 
Demensudrening. 
 
Regionsældrerådet er dybt forundret over, at demensudredningen, som er en regional opgave, ikke forsøges 
løst gennem revisionen af HOPP2020. 
 
I følge de officielle ventetidsopgørelser lever Region Hovedstaden slet ikke op til lovgivningens krav om, at 
ventetiden på udredning højst må være en måned. Ventetidsopgørelsen viser et udsving fra 4 uger og op til 
20 ugers ventetid på, at udredningen iværksættes. 
 
Regionsrådet bør omgående træffe foranstaltninger til at få ventetiden bragt i overensstemmelse med 
lovgivningens krav. 
 
En meget stor del, at de borgere (ca.40%), som karakteriseres som demente uden kvalificeret udredning, 
lider simpelthen af andre sygdomme, som kan behandles. Disse patienter har en såkaldt demenslignende 
adfærd, men behandles ikke, da der ikke er foretaget en udredning af deres sygdom. 
 
De borgere, som lider af en demenssygdom, men ikke udredes, kan heller ikke behandles, da 
forudsætningen for en behandling er, at en kvalificeret udredning har fundet sted. 
 
Regionsældrerådet forventer, at Regionsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger til at få løst dette 
alvorlige problem for en meget stor patientgruppe og pårørende .  
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Nedsættelse af en strategigruppe. 
 
Den ældre befolkningsgruppe vokser kraftigt indenfor de kommende år. Denne gruppes helbredsmæssige 
situation bør være under stadig observation.  
 
Eksempelvis viser den nyeste sundhedsprofil, at kun 24% af gruppen 65+ ikke lider af en kronisk sygdom, 
Der er en massiv forekomst af slidgigt, højt blodtryk, mange med diabetes med videre i ”ældregruppen”.  
 
Regionen har  mindst 3 politiske udvalg, der fokuserer på dele af sundhedsvæsenets indsats: 
Sundhedsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget, og der er et stort 
behov for en koordinering af indsatsen for 65+gruppen. 
 
På baggrund af  Sundhedsprofilen, HOPP2020 og Sundhedsaftalen 2015 - 2018 foreslår	  Regionsældrerådet	  
derfor,	  at	  der	  samtidigt	  med	  HOPP	  2020-‐vedtagelsen	  i	  Regionsrådet	  træffes	  beslutning	  om	  at	  etablere	  en	  
ældre-‐gruppe,	  der	  inden	  2	  år	  skal	  sikre	  supplerende	  synspunkter	  på	  udviklingen	  set	  med	  den	  stigende	  
ældrebefolknings	  udvikling,	  sundhed	  og	  sygelighed	  i	  tankerne.	  Regionsældrerådet	  medvirker	  gerne	  i	  dette	  
arbejde	  -‐	  udover	  sin	  deltagelse	  i	  Patientinddragelsesudvalget,	  hvor	  vi	  bl.a.	  vil	  fastholde	  patienten	  i	  centrum	  
og	  inddragelse	  af	  de	  pårørende.	  	  
 
I rammerne for planlægningen siges det meget klart, at man op til 2020 skal sikre indplacering af nye tanker, 
nye faglige udviklinger, og en sådan strategigruppe vil kunne medvirke til at realisere disse målsætninger. 
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