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Regionsældrerådsmødet den 29. marts 2022. 
Temamøde med Christoffer Buster Reinhardt 

 
Mødet var programsat med at Regionsrådsformand Lars Gaardhøj skulle have holdt oplæg, men 

Lars havde desværre fået corona, så Buster Reinhardt, der er 1. næstformand i Regionsrådet og 
formand for Sundhedsrådet, trådte frisk til og fortalte om sundhedsområdet. 

Buster Reinhardt fortalte, der sker en stigning i antallet af ældre, og den største stigning sker i 
Nordsjælland. Der kan være behov for en anden type af sundhedsydelser. 

Hvordan sikres livskvaliteten? Der skal være noget godt at blive ældre for. Busters udgangspunkt 
var: ”at der skal lægges år til livet. Men lige så vigtigt, at der lægges liv til årene”  

Vi har i dag mange polymedicinerede patienter (patienter der tager mere end 5 medikamenter pr. 
dag) Det gælder ca. halvdelen af de + 75 årige. Medicinen tages i god tro, men det kan føre til flere 
indlæggelser, da medicin i nogle tilfælde interagerer uheldigt. Der mangler forskning i hvordan 
medicin interagerer med hinanden. De praktiserende læger har ofte for travlt til 
medicingennemgang. Bispebjerg hospital har farmaceuter, der kan komme med forslag til 
oprydning. Indlæggelser skal forebygges, men det er også Regionens mål at rydde op i medicinen 
for at skabe bedre livskvalitet. 
Det offentlige sundhedsvæsen mangler personale. 200 senge er blevet nedlagt grundet 
personalemangel 
40.000 patienter i regionen venter pt. på behandling. Speciallægepraksis og privathospitaler skal 
bruges mere. 

Der skal tilbydes patienterne den bedst mulige behandling hurtigst muligt. 
Det offentlige skal ikke udsultes men gøres attraktivt, 

Buster Reinhardt ser ingen diskrepans i at sygeplejersker/læger søger til det private, som han 
sagde, er stavnsbåndet for længst ophævet. Der er et frit valg både for patienter og det 

sundhedsfaglige personale, men der bør laves et endnu tættere samarbejde mellem det offentlige 
og det private. Mere kan måske også flyttes til sundhedshusene. 
Han fortalte også om sundhedsklyngerne og blev spurgt om nærhospitaler. Disse er hospitaler 
uden senge. Han sagde, at han som konservativ ikke har de store forventninger til disse hospitaler, 
og at der i det udspil, der ligger, er betydelig mindre indhold end i det udspil, Region Hovedstaden 
var kommet med. 
B.R. var forarget over, at nogle af hospitalerne udskriver patienterne, herunder svage ældre 
patienter f. eks. kl. 11 om aftenen. Det er ikke at tage patienternes parti. Der bør indføres en regel 
om, at man ikke udskriver patienterne efter kl. XX. Det er jo f. eks. ikke muligt at købe mad så sent. 
Herlev Hospital sender en madpakke med patienten hjem, hvilket er en super god investering, der 
har nedbragt antallet af genindlæggelser. Maden er en del af behandlingsforløbet. 
I konstitueringsaftalen er nedsat et opgaveudvalg ”Ældre som Patient” med Hans Toft som 
formand. 

Der er i nogle perioder urimelig lang ventetid på 1813, der er nedsat en taskforce, der skal se på 
problemet. 

Der er også problemer på ambulanceområdet. Hovedstadens beredskab leverer 20 - 30 færre 
ambulancetimer end der er aftalt. Der har været personaleflugt fra området. Hovedstaden 

arbejder på at hjemtage området. 



Regionsældreråd Hovedstaden 
Hjemmeside: http://regionudvikl.dk 

 
 

 2 

Med Nærhed i Sundhed skal flere opgaver flyttes fra hospitalerne, et eksempel er iv. 
behandlingen. Der blev spurgt til, hvem der skal have ansvaret i de forskellige niveauer i de nye 
klynger. Det skal de ledende embedsmænd (hospitalsdirektørerne) 
Der mangler speciallæger især på Vestegnen 
Hvordan tiltrækkes praktiserende læger til at tage vare på de mange nye opgaver? 
B.R. var inde på, at mange af de gamle lægepraksis har problemer med tilgængelighed, derfor skal 
der ses på muligheden for at flytte dem til stueetagen. 
Der blev stillet spørgsmål om, hvordan Regionsrådet og Regionsældrerådet kan bruge hinanden. 
Hertil svarede B.R. at vi skal bede de enkelte udvalg om et møde, og at august er en god måned at 
gøre det i. Ved disse møder vil det være klogt af os at møde op med 3 – 4 prioriterede forslag. 
Buster Reinhardt oplyste, at han i Danske Regioner er blevet formand for «Det nære 

Sundhedsvæsen” og her arbejder for at løse ”Bermudatrekanten” (hospital, 
speciallæger/praktiserende læger og kommunerne) 

Sluttede som han begyndte: Det handler ikke om at lægge år til livet, men at lægge liv til årene.  
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