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REGERINGENS SUNDHEDSUDSPIL 
16. JANUAR 2019
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REGERINGEN ØNSKER AT SÆTTE PATIENTEN FØRST I 

SUNDHEDSVÆSENET MED STÆRKE RETTIGHEDER  

OG SKABE MERE SAMMENHÆNG, NÆRHED OG KVALITET

Alt for mange 
indlæggelser

Manglende 
samarbejde 
ml. sektorer
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FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN -

FLERE PATIENTER MODTAGER GOD BEHANDLING 

I DERES NÆRMILJØ

• Nærhed - hvad der ikke er svært skal være nært

• Kvalitetsplan for kommuner og almen praksis

• Patientrettigheder på tværs af landets sygehuse

• Flere ældre - med en eller flere kroniske sygdomme

• Psykiatriområdet – tidlig indsats kunne forebygge indlæggelser

• Mange ældre indlægges, selvom det kunne være forebygget, og der er 

ikke tilstrækkelig sammenhæng

• Praktiserende læger - fortsat central rolle i fremtidens sundhedsvæsen

• Lægedækningsudfordringer i almen praksis, 10% > 65

• Uklar ansvarsfordeling mellem sektorer

• Hurtigere/kortere indlæggelser fordrer kommunikation mellem sektorer
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21 SUNDHEDSFÆLLESSKABER
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SUNDHEDSMINISTERENS UDSPIL 
19. JANUAR 2019
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DET MENER DSR OM 
SUNDHEDSREFORMEN
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DSR ANALYSE 2017 
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKER 

• 99% varetager selvstændige konsultationer 

• De selvstændige konsultationer udgør i gennemsnit 71% af 

arbejdstiden

• 18% varetager opgaver i dag i samarbejde med lægen, som de 

mener selv at kunne klare

• 88% foretager visitation inkl. indledende forundersøgelser

• 25% oplever i mindre grad eller slet ikke at have tid til at foretage 

forebyggende indsatser, som de finder relevante for den enkelte 

patient

• 81% har inden for det seneste år oplevet en større 

arbejdsmængde i almen praksis, som følge af 

hospitalsudskrivninger af borgere med komplekse forløb
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