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2019 - virkeligheden

Strukturen i sundhedsvæsenet:

Ej gearet til opgaven og opgaven ikke veldefineret. 

Seneste reform gav 98 kommuner med flere sund-

hedsopgaver. Specialeplan => lukning af hospitaler.

Organiseringen på de enkelte arbejdspladser: 

Stort set uændret i 25 år eller flere, flere steder

ineffektiv, hierarkisk, fagopdelte, svage direktioner..

Den virkelighed, vi lever i:

Stor social ulighed i sundhed, moderne mennesker

kræver, forventer og ved “bedst” . Digitalisering?

De patienter, vi modtager:

Mange akutte henvendelser! Indlæggelser og kroni-ske

lidelser fylder. Indlagte patienter er MEGET syge
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To dimensioner

Syg Rask

Usund Sund
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Helhed og sundhed



Undervisning -

kompetenceudvikling Udredning, behand-

ling og pleje

Forskning og

innovation

Et hospital står på 3 ben



Udfordringer i sundhedsvæsenet
Arbejdsgange: Konservative og fagopdelte. Der 

knokles, men ikke altid effektivt for patienterne. 

Patientflow! Prioritering behandling vs. pleje!

Bemanding: Læger, sygeplejersker, sosu-assisten-

ter mfl. Typisk i hierarkisk struktur med stive kom-

mandoveje. Dag-aften-nat!   

Måden, vi tænker sundhed i Danmark: 

Sundheden skabes IKKE i sundhedsvæsenet, men i

samfundet, og starter for os alle i mors mave
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Socialdemokratiet - “Tid til nærhed”

Et sundhedsvæsen med mere tid, nærhed og lighed

• Foreslår at der over de kommende år ansættes 1.000 
ekstra sygeplejersker. Bl.a. på barselsgangene og de 
medicinske afsnit

• Styrket forebyggelse af sygdom

• Nærhospitaler tættere på borgerne

• Mere tillid til de ansatte – mindre kontrol og unødigt
bureaukrati



Sygeplejersker i kommunerne
• I januar 2019 var der i alt 14.489 sygeplejersker ansat i

kommunerne (heraf 2.083 ledende sygeplejersker). 3/4 

er ansat til enten hjemmesygepleje, hjemmehjælp eller

plejeboliger.

• Behovet for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, 

hjemmehjælp og plejeboliger i kommunerne vil samlet

set stige med 17 % frem til 2025 og med 35% (3.800 

flere sygeplejersker i 2030) frem til 2030, hvis man 

alene tager højde for demografiske udvikling.

• Ca. 3.300 ikke-ledende og knap 600 ledende syge-

plejersker.
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KL’s beregninger

• Antallet af 80+ årige forventes at vokse med 

87.000 personer fra 2018 til 2025.

• Udgifter til sundhed og pleje til 80+ årige bi-

drager med 12,5 mia. kr.

• De 80+ åriges andel af det samlede udgifts-

træk på de to udgiftsområder er henholdsvis

66% og 85%.
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Praktiserende læger som omdrejningspunkt i det
danske sundhedsvæsen

• De praktiserende læger varetager forebyggelse, dia-
gnostik, behandling og opfølgning af sygdomme hos 
patienterne på generalistniveau og fungerer som
gatekeepere til det øvrige sundhedsvæsen. 

• Almen praksis har altid kunnet henvise til sygehuse og
den øvrige praksissektor, men i stigende grad får almen
praksis også mulighed for at henvise til tilbud i kom-
munerne (specielt på forebyggelsesområdet). 



Almen praksis
Større krav til sundhedsvæsenet. Et sundhedsvæsen, der skal 

levere mere on demand, skal vurdere og efterkomme borgernes 

ønsker om undersøgelser mv.

De mange sundhedsforsikringer medfører øget ulighed og over-

behandling, vurderer praktiserende læger, og 50% af de prakti-

serende læger føler sig ofte presset til at henvise patienter til 

speciallæge uden reel indikation.

Hvad kan de sundhedsteknologiske hjælpemidler bistå med? Kan 

vi mon snart blive assisteret af kunstig intelligens til: diagnosti-

cering, bedre digitale kommunikative redskaber, mere velorgani-

serede arbejdsgange og standardiserede udredninger og 

behandlinger af ens kvalitet?
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Albert Einstein
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Sundhedsloven opridser formål og ansvars-
fordeling af landets sundhedsindsats

Principperne bag sundhedsloven opstilles i §2:

1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet 
2) behandling af høj kvalitet 
3) sammenhæng mellem ydelserne 
4) valgfrihed 
5) let adgang til information 
6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen 
7) kort ventetid på behandling
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Ulighed i behandlingstilbud og -effekt?

• Antal ambulante besøg på sygehuse et steget betydeligt op 
gennem 0‘erne og gennemsnitlige antal liggedage er faldet til
under 4 i samme periode.

• Ulighed i sundhedssystemet: Visse grupper modtager ikke en
optimal behandling på hospital, af læger eller af andet
sundhedspersonale. 

• Behandling: Forskel i behandling og forskel i behandlings-
resultat er to helt forskellige ting. 

• Resultatet af samme behandling ved vi ikke er den samme
hen over sociale grupper! Hvad gør vi?
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Sammenhænge – endnu en trekant?
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Social ulighed i sundhed

Mental sundhedHealth literacy

Sygdom



Borgere med kronisk sygdom

• Listen over kroniske sygdomme er lang

• Antal danskere med kronisk sygdom er højt og 
voksende, ikke mindst pga flere ældre og længere 
levealder

• Et mere specialiseret sygehusvæsen giver behov for 
et styrket borgernært sundhedsvæsen, hvor almen 
praksis sammen med kommunerne er de vigtigste 
aktører.

• De fleste kontakter til almen praksis handler om 
kronisk sygdom

• Mange borgere med kronisk sygdom opfatter sig ikke 
selv som patienter



Patienter med kroniske sygdomme:

• Svært ved at forstå, hvad der står på medicinpakker

• Har svært at udfylde skemaer med sundhedsoplys-

ninger

• Synes, det er svært at sikre sig, at sundhedsperso-

nalet forstår deres problemer rigtig

• Det er svært at have gode samtaler med læger

• Har svært ved at stille spørgsmål til personalet for at 

få den information, de har brug for 
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Sundhed er ikke målet med livet – sundhed er
et middel til et godt liv

• Kvalitet
• Nært
• Effektivt
• Sammenhæng

• Langt de fleste sundhedsydelser leveres borger-
nært: hos kommune, almen praksis, fysiotera-
peut, apotek, speciallæge, tandlæge, psykolog
etc.

Sundheds- og sygdomsydelser



Hvordan håndterer vi de nye forventninger

og krav? 

• Plan for bedre integration af behandling og pleje

• Sundhedsuddannelser – har vi brug for andre og/eller flere

kompetencer? Mange sygeplejersker er på nedsat tid -

hvad gør vi?

• Flere samarbejder på tværs af sektorer I det offentlige, fx. 

uddannelse, arbejdsmarked og sociale sektor uden bumps

• Re-organisering af hospitaler

• Systematisk og strukturel udvikling af primær sektor
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Fremad - 1

Vi må reformere, integrere og prioritere: behandlinger, 

undersøgelser, patientflow, pleje og så naturligvis 

arbejdsdelingen mellem primær og sekundær sektor!

Ledelsen trænger mange steder til en revision - vi skal efter-

spørge ledelseskompetencer, handlinger og langsigtede 

udviklinger. Så megen viden hos de ansatte kommer ikke i 

spil pga. for stor afstand mellem patient-medarbejder-

direktion (- Regionsgård).

Uddannelsernes indhold? Patienterne på hospital er 

VIRKELIG syge. Er de nyuddannede sygeplejersker kommet 

for langt væk fra plejen af de syge? Efter nogle år vil de 

efteruddannes, have en master eller være fx projekt- eller 

kvalitetsleder. Så lægges kitlen. Mange er på deltid. 20



Fremad - 2

“Nulfejlskulturen” råder. At tro, at vi lærer bedre af vores

fejl, hvis vi straffer enkeltpersoner, er tosset. Langt de 

fleste fejl skyldes strukturer. Alle bør gå konstruktivt ind i at 

skabe de nødvendige forandringer, så vi reelt får en

lærende kultur.

Vi skal sammen rydde op i alt det overflødige, for der er en

masse spild og overbehandling. Bureaukrati, unødig

dokumentation, manglende uddelegering etc. 

Men de herskende kulturer er tunge og …
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…Det bedste er det godes værste fjende



Tak for ordet


