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DEKS brugermøde 2019 

Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen 

– hvorfor og hvordan? 



Aldrene befolkning, lav økonomisk vækst….

Alle kommer til at mangle!!!
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Kilde: Danmarks 
Statistik (2018)

Den forventede pct.vise ændring i antallet af 
borgere fra 2018 til 2025
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Er fremtidens ældre raskere…. 

3Kilde: Gregersen (2014)



Flere penge på vej….
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• Ca. 1,35% vækst i 2020
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Historisk styringen har skabt en stor aktivitetsvækst

Figur 2: Udvikling i kontakter pr. patient, udvikling i produktionsværdi pr. 

kontakt, udvikling i unikke patienter (akkumuleret), 2002-2008 
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Kilde: Sundhedsstyrelsen 
Note: Der er ikke korrigeret for loftet over stigning i produktionsværdi pr. kontakt på 1,5 pct. pr. år. 

 



Aktivitetsvækst er fortsat



Vi har ændret filosofi – vi kan ikke producere os ud af 

problemerne…

Så vi skal være bedre til at producere det rigtige på 

den rigtige måde…

7

Kilde: Højgaard (2018), Sundhedsdatastyrelsen (2018)
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LEAN – Fokus på Værdi - Færre kontakter – mindre 

specialisering 
Nærhedsfinansiering, Prioritering, VBHC, PRO…. 
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LEON - Mere til det ”nære sundhedsvæsen”

− Danmark bruger relativt meget på 

sygehusene 

− 0 flere i almen praksis de seneste 20 år

− Uklart hvad der sker i kommunerne



Nærhedsfinansiering

Nu penge for at lave mindre….

1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger

2. Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL 

og/eller diabetes

3. Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører 

til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage

4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Figur 2: Udvikling i kontakter pr. patient, udvikling i produktionsværdi pr. 

kontakt, udvikling i unikke patienter (akkumuleret), 2002-2008 
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Kilde: Sundhedsstyrelsen 
Note: Der er ikke korrigeret for loftet over stigning i produktionsværdi pr. kontakt på 1,5 pct. pr. år. 

 



Faldende liggetider presser 
kommunerne?



Kender vi reelt problemstillingen?

Der findes ingen ”Bermudatrekant” 

− Der er mennesker og systemer der ikke koordinerer og 

kvalitetssikre deres arbejde i tilstrækkelig grad

− Problemstillingerne ser meget forskellige ud forskellige steder

− Stor tiltro til at justeringer i overordnede politiske og 

ledelsesmæssig strukturer ændre klinisk praksis….
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Kilde: Statistikbanken HJSP02

Note ” Da der kan være store forskelle i kommunernes registreringspraksis 

tilrådes varsomhed ved sammenligning af kommuner. For enkelte kommuner 

er data volatile. Da der ikke foreligger data for samtlige kommuner er det ikke 

muligt at præsentere tal for hele landet og regionerne.”

Modtagere af hjemmesygepleje (antal personer) 

i 2018 stadig ikke data for 18 ud af 98 kommuner…

09 2014 09 2015 09 2016

Frederiksberg .. .. ..

Glostrup 330 323 91

Greve 509 108 83

Solrød 35 85 53

Ringsted 632 .. 354

Fanø 101 121 129

Læsø 106 90 99

Vesthimmerlands 209 250 1593



Store forventninger til den nære kapacitet 

• ”Sundhedsreform”

− 50.000 færre indlæggelser & 500.000 færre ambulante besøg

▪ 3%-4% af aktiviteten på sygehusene

− Sundhedsstyrelsen vurderer, at 75 – 80 pct. af de planlagte 

ambulante sygehuskontakter for både KOL-patienter og patienter 

med diabetes 2 kan flyttes ud til de praktiserende læger. 

− For patienter med hjerte-karsygdomme er tallet 30 – 40 pct.



• Ca. ½ delen af nærhedsfonden går til 35 nye moderne 

sundhedshuse / nærhospitaler….

• Ca. ¼ til uddannelse af flere sygeplejersker og almen læger

• 120 mio. kr. til at sygehusene understøtter praksis mv. 

− 3 timer telefontid for 1 speciallæge per akutsygehus per 

hverdag…

• Resten til fysioterapi, flere akutberedskaber mv. 
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Hvordan skal vi komme i mål 



• Sundhedsfællesskaberne er reelt en tom skal

− Kræver tålmodighed at opnå konkrete resultater i løst koblede 

fællesskaber

▪ Sundhedsplaner er ikke en ny konstruktion…

• Ambitionen er ikke ny

− Praksiskommissionen foreslog i  2008 ca. det samme… 

− Nye huse gør det ikke alene
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Vil det virke…



Meget skal ikke lavs 

• MEDIC studierne fra 

Aalborg viser patienter 

der bliver opereret har 

færre smerter…

• Er vi gode nok til at 

afslutte forløb mv. 

− Har vi ”indholdsløse” 

kontakter

− Kan vi finde dem?

Dias 16



Behov for tydeligere prioritering?
Hvad har værdi…Hvem har ret…
Scanning for lænde ryg smerter



Meget skal ud til kommunerne
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• På ti år et fald på 25% til 

ældreområdet  i 

kommunerne.

− Spænd: 24.694 -58.999 kr. 

per borger



Kommunerne har størstedel af omkostningerne for de 

ældre  - medfinansiering er det mindste problem

Demens, hjertesygdom, diabetes og KOL.



Styringsudfordringerne genfindes i 

styringsmodellerne…



Styring, incitamenter og finansiering skal understøtte kvalitet 

for patienten

• Det hidtidige fokus på aktivitet har medvirket til at øge produktiviteten i 

sygehusvæsnet. Fremadrettet tænkes dette sammen med udvikling af styring og 

incitamenter, der ligeledes sætter fokus på kvalitet og resultater. 



delevaluering….II – ting tager tid!

”Denne delevaluering efterlader en undren over, at de rammer som er 

blevet givet med Udviklingshospital Bornholm ikke er har ført mere 

med sig. Selvom der i interviewene udpeges flere forskellige forhold, 

der udfordrer fremdriften i delprojekterne, så er det fortsat et åbent 

spørgsmål, hvad der skal til for at den økonomiske styringsmodel 

udnyttes bedre.



Evaluering af forsøg med Integrated Care i Odense og 

fælles akutteam i Esbjerg
 Omkostnings- og effektevaluering viser, at 

indsatserne gav meromkostninger

 Der udvikles fælles viden og forståelse for, 
hvordan opgaverne varetages på tværs af 
behandlingsforløbet, som resulterer i 
ændrede kommunikations- og 
samarbejdsformer



Det globale marked af sundhedsydelser giver borgeren 

en hel ny rolle som sundhedsforbruger

24
Kilde: Mandag Morgen & Danske Regioner (2017) Sundhed i Skyen – Et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet



• Stort udbud

• Broget marked

• Varierende kvalitet

• Tidshorisont…. 
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Stort behov for evalueringer…
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• Vi har ikke gode evidensbaserede løsninger som vi 

hemmeligholder

− Analysen er klar– målet er kendt - men vi famler efter løsningen

• Problemet med færre ressourcer per ældre/patient består….

− Men en reduktion 3-4% af aktiviteten er vel ikke helt urealistisk 

− Forebyggelse?..!

Hvor står vi så 
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• Almen praksis skal mere i spil

− Standardisering og ensartning på tværs er nødvendig

▪ Forudsætter datadeling og forståelse for tværgående forløb

▫ Fælles kvalitetsstanderder

▪ Behov for flere ressourcer – særlig til kommunerne

− Teknologisk understøttelse 

▪ Men endnu meget uklart hvordan 

− Udviklingen sker allerede pt.

▪ Men demografien skaber behov for en acceleration…

Hvordan skal vores fælles sundhedsvæsen se ud om 10 år?


