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Hvordan går det med regionerne?



Sundhedsvæsenet er hærget og 
kollapset

”Det danske sundhedsvæsen er nu så hærget af besparelser, at jeg bliver nødt til at 
råbe op. Systemet er dysfunktionelt. Vi har skullet spare så meget, at der i dag er 
ting, vi ikke kan” 
”Kombinationen af nedskæringer og elendig organisering er en farlig cocktail, som 
har sendt systemet i knæ”. 
”Omfanget af arbejdsopgaver vokser langt, langt mere end budgettet”
Liselotte Højgaard, Overlæge. Politiken 17-9-2017. Bog ”Hvordan får vi verdens 
bedste sundhedsvæsen?”

Det danske sundhedsvæsen er kollapset. 
”Sundhedspersonalet må forsøge at overleve i en stadig mere vanvittig hverdag. Glem 
alt om at løse problemer, for der er tifold flere, end du kan overkomme. 
Læge Thomas Emil Christensen. Politikens kronik, 26-10-2016

”Jeg forbander jer, som bliver ved med at forlange nedskæringer på vores sygehuse”. 
”Jeg ønsker jer ned i det helvede, som I har skabt”.
Forfatter Susie Haxthausen, Politiken 12-6-2017.



Offentlige udgifter siden 2000: 
Sundhedsvæsenet har fået markant flest penge

+46%



1,5 milliarder til sygehusene

DR 4-9-2019.



Sundhedsudgifter i procent af BNP
Vi ligger ”normalt”

OECD. Health at a glance, 2019. 



Beskæftigelsen på sygehusene

År Antal 
fuldtidsbeskæftigede

1945 Ca 10.000

2001 90.212

2005 92.961

2010 103.805

2015 106.525

2017 106.529

2019, II 106.425

Siden 2013 har antallet af sygeplejersker været konstant – ca. 35.000. 
Antallet af læger er steget fra 14.923 til 17.574. Altså med 18%.



Produktiviteten på sygehusene 

2003-2016



Stadigt faldende liggetider i 

Danmark



Lille stigning i antal ansatte, pæn stigning i antal 

patienter og stor stigning i antal kontakter

+39%

+13%

+3,5%

DR 7-8-2019



Stadig nedgang i ventetiderne

DR. 

4-9-17



Ventetid på hofteoperationer: 
Danmark ligger bedst 

OECD. Health at a glance, 2019. 

Danmark

(Det samme gælder for knæoperationerne)



Fortsat bedre overlevelse efter kræft

DR 7-6-2017



Blodprop i hjertet.
Udviklingen i dødeligheden hos mænd 1980-2015

EHN,
2017



Høj patient tilfredshed i Danmark

DR. 2015



Tillid til faggrupper –
sundhedsvæsenet er i top

23-8-2018

TOP

BUND



Dagens pointer:

1. Regionerne har gjort det fremragende. Høj 
kvalitet, høj produktivitet, høj 
borgertilfredshed. Ingen anden del af 
velfærdsstaten fungerer lige så godt. Ingen 
anden sektor er så veldokumenteret og 
transparent. Ingen anden sektor har fået 
tilført så mange penge. Som den eneste 
sektor har man været truet af nedlæggelse. 



Men hvad med arbejdsmiljøet?



Psykisk sundhed på sygehusene: Stort 
set som gennemsnittet

Sygehusene i 
Danmark

Alle løn-
modtagere

Stress 1,4 1,2

Angst 1,3 1,2

Depressive symptomer 9,1 9,0

Søvnproblemer 2,7 2,6

Mental sundhed* 79 79

Vitalitet* 60 62

* Høj score er positivt. Her er forskel på 5 point er væsentlig 
for de ansatte

NFA. 2018. 30.000 svarpersoner



Mindre sygefravær i regionerne



Dagens pointer:

1. Regionerne har gjort det fremragende.

2. Men arbejdsmiljøet er på det jævne. I hvert 
fald når man ser på gennemsnit. Regionerne 
ligner Danmark som helhed.  



Social kapitals betydning



Enighed om social kapital!

• ”Vi vil arbejde for, at fremtidens 
sundhedsvæsen er bygget på et fundament af 
gensidig tillid, dialog og anerkendelse på alle 
arbejdspladser og på alle niveauer”

• Aftale udarbejdet af AC, FOA, FTF, Dansk 
Sygeplejeråd, Foreningen af Speciallæger, HK 
Kommunal, LO, Yngre Læger, KTO, 
Sundhedskartellet, Danske Regioner. Juni, 
2010. 



Virksomhedens sociale kapital

Samarbejds-

evne

TillidRetfærdighed

Kerneopgaven



Vigtigt om social kapital

• Social kapital er en egenskab ved 

arbejdspladsen – dvs. den enkelte afdeling 

eller center

• Det er IKKE en egenskab ved jobbet, ved 

sygehuset eller regionen

• Afdelinger i samme sygehus har vidt 

forskellig social kapital

• Det afhænger først og fremmest af den 

lokale ledelse
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Trivsel
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Social kapital i afdelingerne og 
langtidsfravær i Region Hovedstaden

En tredjedel af fraværet kunne 
forebygges ved at have høj social 
kapital. Dvs 3,6% i stedet for 5,4%

%

Török et al, 2018



Dagens pointer:

1. Regionerne har gjort det fremragende.

2. Men arbejdsmiljøet er på det jævne.

3. Høj social kapital er nøglen til trivsel. Det, 
der betyder noget, er ikke om man er 
SOSU’er, læge, sygeplejerske osv. Det har 
heller ikke stor betydning, hvilket sygehus, 
man er på. Det, der betyder noget, er 
afdelingen. Det er også på afdelingen, man 
har mulighederne for handling.   



Ledelse



Anerkendelse?

Vi var lige i gang 

med at snakke 

om dine 

lederevner 

Flere kilder: En femtedel af lederne i den offentlige sektor skulle ikke have været ledere



Trivsel

90

80

70

60

60 70 80 90 Ledelse

Ledelseskvalitet og trivsel i afdelinger i en stor 

hospitalsenhed

Enheden

A

B

C
D

E

P

R

U
Q

T
V S



Ledelseskvalitet
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Dagens pointer:

1. Regionerne har gjort det fremragende.

2. Men arbejdsmiljøet er på det jævne.

3. Høj social kapital er nøglen til trivsel.

4. Høj ledelseskvalitet er nøglen til social 
kapital. Husk at ledelse er en relation. De 
ansatte bør samarbejde om at facilitere god 
ledelse. Der er for høj tolerance med dårlig 
ledelse i den offentlige sektor.  



Kerneopgaven



Kerneopgaven: 

Forbedret helbred*

* Hvis sygdommen er dødelig: Et godt 
terminalt forløb
* Hvis helbredelse ikke er mulig: At 
få et godt liv med sygdommen
*Hvis helbredelse er mulig: 
At blive rask
* Hvis personen er rask:
Forebyggelse

TSK



Fem pointer om kerneopgaven

• Den skrives i ental

• Kerneopgave er ikke det samme som 

kerneydelse

• Kerneopgaven handler om borgeren 

(patienten)

• Det er ikke de ansatte, der bestemmer, 

hvad kerneopgaven er. Men de er 

eksperter i at løse den. 

• Dét kræver fælles faglig dømmekraft, 

fælles mål og fælles sprog



Kerneydelser og opgave

• I sundhedsvæsenet er der mange ydelser: 
Behandling, pleje, information, medicinering, 
mad, rengøring, genoptræning, forebyggelse, 
forskning, administrativt arbejde, kørsel osv. 
osv.

• Alle disse skal vurderes ud fra, om de – direkte 
eller indirekte – bidrager til løsning af 
kerneopgaven. 

• Hvis ikke, så drop dem.  



De nationale mål for kvalitet: Fra 

output til outcome

Nationale Mål for Sundhedsvæsenet, 2018



Fra produktivitet til effektivitet

DR. 29-8-2017.



Kvalitet og pris på amerikanske hospitaler

Glance et al. Ann Surg 2010;252:217-222..

En undersøgelse af dødeligheden blandt 67.124 traumepatienter 

indlagt på 73 hospitaler

(8)
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Hospitaler med høj dødelighed var 

62% dyrere end hospitaler med 

lav dødelighed



Dagens pointer:

1. Regionerne har gjort det fremragende.

2. Men arbejdsmiljøet er på det jævne.

3. Høj social kapital er nøglen til trivsel.

4. Høj ledelseskvalitet er nøglen til social kapital.

5. Kerneopgaven er at forbedre borgernes 
helbred. Alle har samme kerneopgave og skal 
bidrage til at løse den. Hver med sine ydelser. 
Det er vigtigt at have fokus på kvalitet og at gøre 
den synlig.   



Trivsel og stolthed
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Sygeplejerskers trivsel: At være 

stolt af det, man laver



Job tilfredshed
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Dagens pointer:
1. Regionerne har gjort det fremragende.

2. Men arbejdsmiljøet er på det jævne.

3. Høj social kapital er nøglen til trivsel.

4. Høj ledelseskvalitet er nøglen til social kapital.

5. Kerneopgaven er at forbedre borgernes 

helbred. 

6. Vejen til varig trivsel går gennem stolthed over 

at have udført et godt stykke arbejde. Derfor er 

det vigtigt at fokusere på høj kvalitet og at 

synliggøre kvaliteten.



Den stærke trekant



Den stærke trekant

Patient tilfredshed, 

loyalitet og 

medejerskab

Høj social kapital 

og god ledelse på 

arbejdspladsen

Høj produktivitet, 

kvalitet og 

innovation

Borgeren

Arbejdspladsen Kerneopgaven



Patient tilfredshed 

(Virkelig godt) 
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Vigtig pointe!

• Formålet med en arbejdsplads er ikke, at de 
ansatte skal trives

• Hvis man fokuserer på at øge trivslen, når man 
den aldrig

• Lykken kommer af det, der lykkes. Man lærer 
af det svære. Og forhåbentlig lærer man af 
begåede fejl. 

• Trivsel og engagement opstår, når man leverer 
høj kvalitet til gavn for borgerne.



To ting!

• De ansattes trivsel og engagement afhænger af 
to ting:

1. Relationerne til kolleger og ledere. At stole på 
hinanden og hjælpe hinanden. Fokus på 
ledelse og samarbejde. 

2. At have et godt job. Det vil sige, at beskæftige 
sig med noget, der giver mening, og at gøre en 
forskel for patienten. Fokus på kerneopgaven.

Social kapital handler i høj grad om begge dele!



Husk, at vi vokser med 
(kerne)opgaven…..


