
 

 

Sundhedsvæsenets organisering og struktur 
Et sundhedsvæsen i balance kræver, at aktørerne og enhederne i sundhedsvæsenet indgår i et gensidigt, forpligtende 
samarbejde. Sådan er det ikke i dag. I dag er der ikke et tilstrækkeligt forpligtende samarbejde mellem sygehuset, 
kommunen og almen praksis. Dette efterlader ofte patienterne uden et sammenhængende patientforløb. Samtidig er 
det erfaringen, at sundhedsaftalerne ikke har haft den ønskede effekt. 

Udfordringerne er blandt andet:  

• Almen praksis er en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen og samtidig karakteriseret ved at være en privat 

virksomhed, som er 100 pct. finansieret af det offentlige. Almen praksis er i dag en for selvstændig og løsrevet 

aktør i det danske sundhedsvæsen. 

• Mange kommuner er ift mange behandlinger og specialiseret sygepleje for små. Kommunerne skal – hver for sig 

eller i et samarbejde – have en vis størrelse for at opnå kompetencer og ’muskler’ til at påtage sig specialiserede 

behandlings- og sygeplejeopgaver. 

• Sygehusene udskriver allerede i dag patienter, som kommuner og almen praksis ikke har kompetencerne til at 

løfte. Sygehusene er i dag ikke i tilstrækkelig grad forpligtet til at sikre, at de øvrige sundhedsaktører kan løfte 

behandlingen og sygeplejen hos de patienter, som har behov for dette efter udskrivning fra sygehuset.  

Dansk Sygeplejeråd ser ikke nedlæggelse af regionerne som svaret på sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer. En 
større strukturdebat vil derimod fjerne fokus fra det, der er vigtigt: Kvalitet i behandlingen, sundhedsfaglig ledelse og 
gode arbejdspladser. Dog er det afgørende for Dansk Sygeplejeråd, at sygehusene er underlagt demokratisk kontrol.   

Lokalt har flere kommuner og sygehuse opnået gode erfaringer med fælles finansiering af fælles indsatser. Fælles 
finansierede tiltag skaber bedre forudsætninger for sammenhængende forløb, hvor patienterne får rette 
sundhedsfaglige kompetence på det rette tidspunkt. 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler: 

Sundhedsaktørerne skal tvinges til – i fællesskab – at sikre reelle, sammenhængende patientforløb 

• Folketinget skal pålægge sundhedsaktørerne at etablere fælles finansierede tiltag på tværs af sektorgrænserne, 

som sikrer gode patientforløb, samt at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås.  

• Folketinget skal pålægge sygehusene et forpligtende ansvar for at sikre, at kommuner og almen praksis kan løfte 

de opgaver, som sygehuset overdrager til dem. Deri også forebygge unødvendige indlæggelser. 

• Sundhedsstyrelsen skal fastlægge krav til kommunernes befolkningsgrundlag ift. den specialiserede behandling 

og sygepleje. Dette vil i praksis betyde, at hovedparten af kommunerne skal indgå i et forpligtende samarbejde på 

tværs af kommunegrænserne for at leve op til kravene. 

Demokratisk kontrol er vigtigt 

• Den kommunale sundhedsindsats og sygehusene skal være underlagt demokratisk kontrol. Gennem en 

demokratisk valgt politisk ledelse opnås et sundhedsvæsen i balance. Det gælder også i forhold til den vigtige 

arbejdsgiveropgave, som sundhedsvæsenet løser. 

Sygeplejefaglig ledelse giver gode patientforløb 

• For at sikre at organisationen er gearet til at møde patientens behov, bør alle niveauer i kommuner og regioner 

have en sygeplejefaglig ledelse. En sygeplejefaglig ledelse sikrer, at medarbejderne har de rette faglige 

kompetencer til at sikre at den rette indsats leveres til rette kvalitet på det rette tidspunkt. Dette skal blandt andet 

ske gennem systematisk arbejder med kvalitetssikring og uddannelsesprogrammer. 

 


