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INTRODUKTION   3

Vi byder dig snart velkommen til borgertopmøde om det 
danske sundhedsvæsen. Velkommen til vigtige og spæn-
dende diskussioner, der skal gøre politikerne klogere på, 
hvad borgerne mener om sundhedsvæsenet.

Emnet for dagen er lige så stort, som spørgsmålene er 
mange. Det materiale, du nu sidder med i hånden, kom-
mer omkring nogle af de spørgsmål, som trænger sig på 
i disse år. Vi ved, at de optager både borgere, sundheds-
personale og politikere. 

Debatoplægget byder på mange synspunkter. Mange 
fremstår velovervejede og overbevisende. Nogle måske 
provokerende og tankevækkende. Men der er ingen, der 
har patent på sandheden. Alle kan komme til orde med 
deres holdninger, når vi mødes til borgertopmøde.  Po-
litikerne i regionerne hører ofte, hvad læger, forskere, 
økonomer, patientforeninger og andre med professio-
nel interesse i sundhedsvæsenet mener. Nu vil de gerne 
høre, hvad der optager dig. Og de vil bruge de holdnin-
ger og resultater, der kommer frem på dagen, i det vi-
dere arbejde.

regionernes seks værdier

Regionerne har en ambition om et endnu bedre sund-
hedsvæsen i Danmark. Udviklingen skal ikke kun tage 
udgangspunkt i, at vi har en økonomisk udfordring, men 
i højere grad end i dag fokusere på kvalitet og den en-
kelte patients situation. 

Hvorfor værdier?

”Hvor mange operationer er der gennemført?” og ”Hvad 
koster de?” er naturligvis nogle af de centrale spørgsmål 
for regionerne, når de styrer sundhedsvæsenet.

Men det fortæller kun en del af sandheden om, hvad vi 
får for pengene i det danske sundhedsvæsen. Og siger 
ikke noget om det, der er vigtigst – nemlig hvilke resul-
tater sundhedsvæsenet skaber for patienterne. ”Fik jeg 
den rigtige behandling?” og ”Blev der lyttet til mig og 
mine pårørende?” er f.eks. spørgsmål, som er vigtige for 
patienten.

Værdierne handler om det, der er hele sundhedssekto-
rens formål og berettigelse - nemlig at skabe velfærd og 
tryghed i den danske befolkning i form af mere sundhed 
og mindre sygdom. Økonomien skal naturligvis stadig 
holde! Særligt nu, hvor der er udsigt til, at stigningen i 
udgifterne til sundhedsvæsenet vil aftage pga. den ge-
nerelle økonomiske krise. Men et fokus på hvilke værdier 
der skal sikre, at borgerne får kvalitet for alle pengene 
– uanset hvor mange penge der er!

Sundhedsvæsenet – 
værdier og udfordringer

Borgertopmødet om det danske sundhedsvæsen

Patient-
sikkerhed

Lighed

Patient-
fokus

Omkostnings-
effektivitet

Effekt

Rettighed

Kvalitet

De seks kvalitetsværdier
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Tema 000

Op, op og atter op
”Ny medicin og nye behandlinger kommer til. Det 
øger vores forventninger, og det lægger pres på 
sundhedsvæsenets økonomi. Vores sundhedsvæsen 
skal fortsat levere kvalitet og effektivitet, og sikre, at 
vi kan få den nødvendige behandling, når der er brug 
for det. Men der bliver brugt flere penge på sundhed 
end nogensinde før. Kan det det blive ved? Eller skal 
vi træffe nogen valg, der vil præge sundhedsvæsenet 
fremover og hverdagen for patienter, pårørende og 
ansatte?”



Vi får flere nye og bedre behandlingsformer og ny og kost-
bar medicin.

Hospitalerne er blevet hurtigere og mere effektive til at 
behandle os. Men samtidigt øges vores forventninger. Og 
antallet af behandlinger koster. 

Udgifterne er vokset hurtigt.    

Alene fra år 2000 til 2011 er de offentlige udgifter til sygehus- 
og praksisområdet samt medicintilskud på praksisområdet 
steget med ca. 27 milliarder kroner fra ca. 70 milliarder kroner 
om året til omkring 97 milliarder kroner om året. En stigning 
på ca. 39 procent.

Hvordan ser der ud fremover?

Kurverne viser, hvad der kan ske med sundhedsudgifterne. 
De optager en større og større del af samfundsøkonomien. 

Den lilla kurve viser det, som regeringen regner med og 
håber på. Nemlig at udgifterne vokser i samme takt som 
resten af økonomien (målt i BNP, der er et mål for værdi-
tilvæksten i produktionen i et land). 

Den blå kurve svarer til den udvikling vi så i årene 
2005-2009, hvor vi havde en årlig mervækst i sundhedsvæ-
senet på 1,9 procent. Og den røde svarer til en udvikling, 
hvor sundhedsvæsenet har en mindre mervækst på 0,6 
procent. Altså en tredjedel af det, vi har set i de forgangne 
år. 

Den røde kurve svarer til at skatten skal stige med om-
kring 4 procent frem mod 2020 – hvis altså de øgede ud-
gifter skal betales over skatten.

Men hvor skal pengene ellers komme fra? Skal nogle of-
fentlige tilbud skæres ned? Eller skal vi prioritere anderle-
des og f.eks. sætte flere penge af til sundhedsvæsenet? Er 
der andet, vi kan gøre?

TEMA 000   5

Nye og flere behandlinger. Det går kun en 
vej med sundhedsudgifterne:

Op, op og atter op

Tema 000 

Mervækst 0 pct.
Mervækst 0,6 pct.
Mervækst 1,9 pct. 
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Scenarier for sundhedsudgifternes andel af BNP 
frem til 2020, pct.

Kilde: De Økonomiske Råd og Danske Regioner, 

egne beregninger.

1. Mervækst på 0 pct.: Udgifterne vokser ikke 

hurtigere end BNP, men deres andel af BNP stiger  

af demografiske årsager – især fordi efterkrigsge-

nerationen går på pension. Der er taget højde for, 

at kommende generationer lever længere, hvilket 

medfører relativt lavere sundhedudgifter.

2. Mervækst på 0,6 pct.: Udgifterne vokser mode-

rat hurtigere end BNP.

3. Mervækst på 1,9 pct.: Udgifterne fortsætter med 

at vokse i samme takt som i perioden 2005-2009.

Tre økonomiske fremtider
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Rask og rig  
fattig og syg 

Hvor meget, man bruger sundheds-
væsenet, hænger sammen med 
uddannelsesniveau og beskæftigelse

Der er forskel på befolkningens sundhed. Jo færre 
penge og jo lavere uddannelse, jo dårligere sundhed 
– sådan er det ofte. 

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd, der har målt på i hvor høj grad forskellige 
befolkningsgrupper trækker på de forskellige sund-
hedsydelser. Og den viser, at de uuddannede er de 
flittigste brugere.

De ufaglærte går 11,3 gange til lægen om 
året, mens de højtuddannede kun gør det 
6,4 gange om året. Til gengæld får de højt-
uddannede lidt oftere en henvisning til 
speciallægen end de ufaglærte. De ufag-
lærte ligger også næsten dobbelt så me-
get på hospitalet som de højtuddannede.

Endnu mere markant er forskellene, når man ser på 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. Mennesker på kon-
tanthjælp går dobbelt så meget til lægen som de, der 
er i job – nemlig 16,5 gange om året mod otte gange 
for folk i job. Mens førtidspensionister - som har fået 
pension på grund af sygdom -  topper med 22,3 læge-
besøg om året. 

Kilde: Landspatientregistret. Kun patienter bosat i Danmark. 
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Forskellige patienter behandlet på sygehuse 2004 til 2009

Når varerne er gratis,  
er efterspørgslen uden grænser

”Sundhedsvæsenet er en succes. Der kommer flere og 
flere varer på hylderne, flere og flere behandlinger, som 
måske kan gøre os raske. Men der er tale om en butik, 
hvor næsten alt er gratis – derfor er efterspørgselen også 
ubegrænset,” forklarer sekretariatschef Lars Haagen, fra 
Det Økonomiske Råd.  

”Som systemet er skruet sammen i dag, er det politikerne, 
der træffer valget for borgerne, men politikerne gør det i 
blinde. Man ser det samme i alle lande. Alle vegne stiger 
sundhedsudgifterne. Og hvis det bliver ved som nu, så en-
der det med at spise hele skatten.”

”Hvis borgerne ønsker at lade udgifterne stige og stige, så 
ok. Men vi mangler et eller andet signal, der kan fortælle 
politikerne, hvad borgerne egentlig ønsker. Hvor meget 
ville borgerne være villige til at betale, hvis de selv skulle 
have pengene op af lommen? Og alternativt: Hvilke of-
fentlige udgifter er det, der skal skæres ned på eller brem-
ses op, når sundhedsudgifterne stiger? Og det må jo være 
på nogle af de store poster: Uddannelse, pensioner eller 
sociale ydelser?” siger Lars Haagen.

Butikken hvor  
næsten alt er gratis 

Lars Haagen, sekretariatschef, 
Det Økonomiske Råd   



TEMA 000   7

Jeg bestemmer  
om jeg er syg

bestemmer nogle patienter mere og mere 
i deres sygdomsforløb?  – og øger det 
udgifterne? 

Hvem er syg? Og hvem er rask? Ingen kan svare nøjagtigt 
på spørgsmålet. Og det påvirker udgifterne, mener profes-
sor i Sundhedsøkonomi, Lars Ehlers, Aalborg Universitet.  

”Før i tiden var det nemmere. Man havde en model, hvor 
det var lægen, der definerede, hvem der var raske og syge. 
I dag drejer sundhed sig mere om livskvalitet: Jeg føler mig 
ikke godt tilpas. Jeg føler mig utryg. Jeg er bange. Jeg vil 
gerne have en pille.” 

”I gamle dage levede man med masser af små skavanker, 
især når man blev gammel. I dag vil vi ikke acceptere at 
leve med de små skavanker. Vi ønsker at leve med ungdom-
mens helbred resten af livet. Derfor er der ingen grænser 
for, hvad vi vil efterspørge af behandling.” 

Men når det gælder sundhedsudgifter, så er der forskel på, 
om det er lægen, der bestemmer ud fra sundhedsmæssige 
kriterier. Eller om det er patienten ud fra sine egne følelser 
og krav.

Et luksusgode

”Sundhed er det, man i fagsprog kalder et luksus-gode. Jo 
rigere et samfund er, jo flere penge bruger det på sund-
hed. Og der er ingen grænser. Vi lever alle sammen med en 
grundlæggende utryghed. Vi er alle sammen bange for at 
dø. Og det kunne jo være rart at blive testet for både den 
ene og den anden slags kræft. Vi vil altid efterspørge alt, 
hvad der bliver tilbudt af nye behandlinger” siger profes-
sor i sundhedsøkonomi, Lars Ehlers.

Hvem bestemmer over  
de 97 milliarder? 

Sundhedssektoren bruger omkring  
97 milliarder kroner om året

Det er med sundhedsudgifterne som med finanslo-
ven. Hvert år forhandles nogle små hjørner af det 
store budget. Langt de fleste penge fordeles stort 
set på samme måde år for år. Bruger vi tid nok på at 
diskutere, om der er alternativer til det, vi gør nu? 

De mange dagligdagsbeslutninger 

En meget stor del af beslutningerne i sundheds-
væsenet træffes, når lægen møder patienten og 
beslutter, hvilken behandling der skal gives, når sy-
geplejersken tager stilling til plejebehovet osv. Det 
er først og fremmest sundhedspersonalets tusindvis 
af dagligdags beslutninger, der tages i samarbejde 
med patienterne. Her er tale om faglige beslutnin-
ger, som fagfolkene er uddannede til at tage. 

Omvendt er der også prioriteringer, som fagfolk 
ikke er egnede til at foretage. Prioriteringer, der er 
politiske i deres natur, og ikke kan løses med faglig 
diskussion. 

For eksempel er der ingen videnskabelig facitliste, 
der kan fortælle, om det er bedre for samfundet at 
satse på at udvikle tarmkirurgien frem for den me-
dicinske behandling af rygerlunger eller foranstalt-
ninger for børn med lav fødselsvægt. Her kommer 
politikerne ind i billedet.

Lars Ehlers,  
professor i Sundhedsøkonomi,  
Aalborg Universitet  
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Hvad skal sundhedsvæsenet 
tilbyde?
Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i 
sundhedsvæsenet. Så nogen skal vælge. 

Hvis man vælger på egne vegne vil man nok 
gerne have enhver behandling, der måske kan 
hjælpe på den sygdom, man har. Uanset hvad 
den koster. 

Men er der fagfolk eller penge nok til det?  går 
vi for meget til lægen? Hvor mange penge skal vi 
bruge på at forlænge f.eks. uhelbredelige kræft-
syges liv? Hvad med ventetidsgarantien på en 
måned? Har vi råd? Og hvad er alternativet? 

Og så det store spørgsmål: Hvem skal bestemme, 
hvem der skal have behandling og hvornår? Vi 
skal prioritere. Men hvordan gør man det, så det 
bliver retfærdigt for flest muligt? 

Tema 001
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Vi har set det i medierne: En dødsmærket patient, der 
appellerer om hjælp for at få en behandling, som ikke 
er tilgængelig i Danmark. 

Chancen for, at behandlingen virker, er meget lille. Be-
handlingen er meget dyr. Men hvad betyder det, når et 
liv er på spil?  Måske har patienten tilmed mindreårige 
børn. Skal hun bare sige farvel til dem? Skal hun ikke 
have lov til at prøve alt? 

I den situation er det svært at være den ansvarlige po-
litiker. Det er faktisk for svært, mener overlæge Torben 
Mogensen, vicedirektør på Hvidovre Hospital.

Behandling til 1 million kroner

Udfordringen består i at få truffet de rigtige beslutnin-
ger i sundhedsvæsenet. Det vil sige at bruge pengene 
så fornuftigt som muligt. Det gælder især indenfor gigt- 
og kræftbehandlingen, hvor man med den nye medicin 
kan se frem til en stor vækst i udgifterne. 

”Vi ser behandlinger, der koster op mod en million kro-
ner, og som øger overlevelsen med et par måneder i 
snit. Vi har altså behandlinger, der kan koste en halv 
million kroner for en ekstra måneds liv – og tilmed en 
måned, der ofte vil være præget af meget dårlig livs-
kvalitet med opkast og kvalme, fordi behandlingen har 
voldsomme bivirkninger,” siger Torben Mogensen.

    

400 millioner kroner 
sparer to 
hiv-tilfælde

For nogle år siden blev det besluttet i Fol-
ketinget at bruge 40 millioner kroner om 
året på en særlig screening af donorblod, 
der over ti år måske vil forhindre et-to til-
fælde af hiv. Altså den smitte, der kan føre 
til aids.  Det skete efter en intens omtale i 
medierne af faren for hiv-inficeret donor-
blod.  Hiv kan i dag holdes i ro med be-
handling og udgør en fare for helbredet, 
der minder om type 2 diabetes.  Sagen 
bruges ofte som eksempel på, hvor svært 
det er for politikere at træffe beslutnin-
ger på følsomme områder. 

Torben Mogensen, overlæge, 
vicedirektør på Hvidovre Hospital

Må politikerne erkende, at der er 
beslutninger i sundhedsvæsenet, som 
de har meget svært ved at træffe?

De svære beslutninger

Tema 001 
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England: 

Prisen for et leveår  
250.000 kroner 
Den britiske regering har oprettet et særligt 
institut, der afgør, hvilke behandlinger der 
skal tilbydes for eksempel til kræftpatienter 

Beslutningsprocessen er lang og krævende. Først beslutter 
Sundhedsministeriet, om en given behandling skal vurde-
res af NICE*. 

Instituttet samler så videnskabeligt materiale om, hvordan 
behandlingen virker. For eksempel hvor mange måneders 
ekstra overlevelse en cancer-behandling kan give. Fabrikan-
ten får lov at udtale sig. Sygdomsspecialister og patienter 
bliver hørt. Der er høringsperioder, hvor alle kan give deres 
mening til kende. Og der er borgerpaneler, som får lov at 
diskutere. 

Bred faglig baggrund

Til slut samler NICE hele materialet sammen og overdra-
ger det til en komité bestående af læger, sygeplejersker og 
økonomer – alle sammen uafhængige af regeringen. De ta-
ger så den endelige beslutning og afgør, om en behandling 
skal tages i brug eller ej.

Og beslutningen er endelig. Hvis NICE har sagt, at en type 
medicin ikke må tilbydes i det offentlige sygehusvæsen, så 
bliver den ikke givet. Uanset hvad politikerne siger.

Omvendt: Hvis NICE har sagt god for en behandling, så har 
alle patienter krav på at få den.

NICE arbejder med en økonomisk rettesnor, der er po-
litisk bestemt. Den siger, at prisen for et kvalitets-år ikke 
bør overstige 250.000 kroner. Et halvt år må højest koste 
det halve. Og så videre. For enkelte livstruende sygdomme 
med små patientgrupper accepteres dog priser på op til 
800.000 kroner om året.

Begrebet kvalitets-år dækker over en række sundhedsmæs-
sige vurderinger, som bruges af sundhedsøkonomer. Som 
ordet antyder, er det et forsøg på at vurdere den kvalitet 
man oplever ved at leve et år længere.

*National Institute of Health and Clinical Excellence

Dansk fan af NICE

De svære beslutninger træffes af men-
nesker, der ser på det brede perspektiv 
– ikke af specialister.

Den danske sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra 
Dansk Sundhedsinstitut er fan af NICE – modellen fra 
England:

”En pointe er, at man ikke overlader beslutningerne 
til fagspecialister, som har deres egne snævre inte-
resser. Man tager dokumentationen og lægger den 
frem for nogle bredt funderede folk – læger, sygeple-
jersker. De sidder med det store perspektiv, de har 
bedre føling med andre områder. De ved, at der ikke 
er penge til alt. Og så vender de tommelfingeren op 
eller ned.” 

”Et problem med NICE er, at det er en meget lang, 
besværlig og ret dyr proces. Og kun en ganske lille 
del af behandlingerne kan blive vurderet af NICE.”

Jakob Kjellberg , sundhedsøkonom, 
Dansk Sundhedsinstitut  
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Kan man få mere kvalitet  
for de samme eller endda færre 
penge?

Regionerne prøver at presse industrien ved at 
koble god behandling med øget konkurrence 

Patienterne skal have samme kvalitet i behandlingen – uan-
set om de bor i Thyborøn eller på Amager. Og medicinal-
industrien skal gennem hårdere konkurrence presses til at 
sætte deres priser ned. 

Det er – kort sagt – formålet med Rådet for Anvendelse af 
Dyr Sygehusmedicin (RADS), som regionerne nedsatte sid-
ste år på grund af stigende udgifter til medicin.

I RADS sætter specialister sig sammen for at finde ud af, hvil-
ke typer medicin der virker bedst til en given sygdom. De 
udarbejder en samlet vejledning for, hvordan sygdommen 
skal behandles, som hospitalerne så skal følge. 

I næste omgang bruges disse vejledninger, når regionernes 
indkøbsselskab skal købe medicin. Hvis tre forskellige slags 
medicin – X, Y og Z - virker lige godt, så bliver firmaerne bag 
X, Y og Z bedt om at give tilbud på, hvad prisen vil være, hvis 
de får lov til at levere til hele landet.

Priserne er alt for ens 

”Som regel er der to-tre-fire stoffer som er ligeværdige – 
men priserne ligger alt for ens, og de er for dyre,” siger for-
mand for RADS (Læge og koncerndirektør i Region Hoved-
staden) Svend Hartling:  

”Ved at lave udbud giver vi et af firmaerne mulighed for at 
vinde hele det danske marked, mens de andre mister deres 
andel. Det burde skærpe konkurrencen og dermed sænke 
prisen. De første udbud tyder på, at det virker.” 

Svend Hartling, læge og koncerndirektør  
i Region Hovedstaden
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Borgernes brug af de praktiserende læger stiger.  Aldrig 
er vi gået så meget til læge som i dag. I snit går vi til læ-
gen otte-ni gange om året. 

Er en af grundene at vi nu om stunder går til lægen for 
mindre problemer, som man ikke før i tiden ville besvære 
lægen med? Og måske skal noget af forklaringen også 
findes hos lægerne selv?

Tager små ting alvorligt

Det drejer sig blandt andet om sundhedsopdragelse, 
mener praktiserende læge Morten Bondo Christensen:

”Folks adfærd og den måde, de bruger sundhedsvæse-
net på, er noget, som sundhedsvæsenet selv er med til 
at lære dem. Hvis vi som læger tager små fredelige ting 
alvorligt, så gør patienterne det også.  Hvis de ringer til 
lægevagten med ondt i halsen, og lægen siger ’Kom ind 
og bliv podet for at se, om du skal have penicillin, i stedet 

for lige at se tilstanden an, ja så er man da sikker på, at 
patienten også ringer næste gang,” siger Morten Bondo 
Christensen. Han er også seniorforsker på Forskningsen-
heden for Almen Medicin på Aarhus Universitet, der ar-
bejder med praktiserende læger.

Nogen enkel forklaring på udviklingen kan Morten Bon-
do Christensen ikke give. Men én forklaring ser Morten 
Bondo Christensen i en generel ændring omkring service-
kultur:

”Vi er ved at få et døgnåbent samfund. Folk tænker ikke 
på, hvad klokken er. Jeg havde fornyligt en kvinde i røret, 
der ringede til lægevagten klokken ti om aftenen. Hun 
ville vide, om man må farve hår, når man er gravid. Det 
er jo ikke just en akut opstået sygdom. Hun virkede helt 
overrasket, da jeg forklarede, at hendes spørgsmål ikke 
hørte ind under formålet for lægevagten.”

”Ventetidsgarantien” - fakta

”Ventetidsgarantien” er populærbetegnelsen 
for det udvidede frie sygehusvalg. Ordningen 
blev indført i 2002 og betyder, at patienter, der 
er henvist til behandling på et offentligt syge-
hus, kan blive behandlet på et privathospital, 
hvis ventetiden i det offentlige overstiger én 
måned. Patienterne kan dog kun komme på pri-
vathospital, hvis der er indgået en aftale med 
privathospitalet om den givne behandling. Reelt 
er der derfor ikke tale om en garanti, men om 
en mulighed for patienterne i de tilfælde, hvor 
der findes et privat tilbud.

Vores forbrug af sundhedsydelser vokser og 
vokser. Måske er vi pylrede? Eller kan det 
skyldes, at lægerne opdrager os til det? Kan vi 
gøre noget ved det? Og hvad?

god og dårlig sundhedsopdragelse?
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Man løser et problem og får et andet. For otte-ti år  siden 
havde hospitalsvæsenet problemer med lange venteli-
ster. ”Ventetidsgarantien” blev indført. Den har virket på 
ventetiderne, men den har også givet nogle helt andre 
udfordringer. 

Måske er grænserne for, hvornår man opererer patien-
terne rykket? Det kaldes også indikationsskred. Patienter 
med eksempelvis ryg eller skulderproblemer opereres 
ofte hurtigt. Måske havde været bedre at vente og be-
handle uden kirurgi? Det vil for eksempel sige med træ-
ning og fysioterapi. En hurtig operation er nemlig ikke 
nødvendigvis en fordel for patienterne. Man er også sy-
gemeldt efter en operation, og man skal genoptræne for 
at komme på højkant igen. Så argumentet om, at patien-
terne er sygemeldte længere, hvis de behandles uden 
kirurgi, holder ikke altid.

Praktiserende læge Morten Bondo Christensen fra Århus, 
peger på, at lidelser i skulder, knæ og ryg i nogle tilfælde 
går over af sig selv, hvis man venter og ser tiden an i nogle 
måneder. 

Men vi vil ikke vente:

Vi vil behandles her og nu 

”Hvis du har løbet om lørdagen, og dit knæ hæver om 
søndagen, så har du en forventning om, at du kan blive 
scannet og måske opereret inden for en måned,” siger 
Morten Bondo Christensen.

”Når man er 40-50 år gammel, så får vi altså nemmere 
ondt i leddene, når man bruger dem. Men vi har svært 
ved at acceptere, at vi ikke kan løbe i en periode, og at vi 
måske skulle svømme eller cykle i stedet. Og vi forventer, 
at lægen tager hånd om skavankerne. Men ofte er den 
bedste måde at behandle symptomerne på at vente og 
se, om symptomerne forsvinder af sig selv.” 

Morten Bondo Christensen, 
praktiserende læge

Fører ”ventetidsgarantien”  
til overbehandling?

”Ventetidsgarantien” har gjort os utålmodige  
– Kan det føre til overbehandlinger?
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Hvad skal dit bidrag være?
Vi er blevet vant til høj service fra det offentlige. 

Men vi er selv samfundet. Kan samfundet ikke kræve 
noget af os til gengæld? Kan vi selv bidrage mere til 
vores sundhed? 

Der er folk, der argumenterer for, at frivilligt arbejde 
er vejen frem. Ikke kun for at spare penge - men fordi 
det kan gøre både samfundet og sundhedsvæsenet 
bedre. Men hvor meget skal frivillige bidrage med i 
sundhedsvæsenet? Andre argumenterer for bruger-
betaling. Ikke kun for at få penge i kassen, men også 
for at vi ikke misbruger det fælles sundhedsvæsen. 
Er det ikke en glidebane? De rige kan jo sagtens be-
tale, men hvad med de knap så rige? 

Endelig er der det rigtigt svære spørgsmål: Kan vi 
stille krav til folk om at ændre livsstil, hvis de vil have 
en behandling?

Tema 002
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Tab dig! Lad være med at drikke! Læg smøgerne på hyl-
den! gå i fitness-center! Ellers kan vi ikke give dig be-
handling.

Skal man holde op med at ryge for at blive opereret for 
lungekræft? For at blive sat i behandling for KOL?

Tanken om at stille betingelser for at give behandling 
dukker op med jævne mellemrum. Hvor mange penge 
og kræfter skal vi ofre på en behandling til patienter, 
der ikke selv hjælper til. Men diskussionen er svær. Og 
den har ofte social slagside, siger sundhedsvæsens-
antropolog, grete Brorholt fra Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole: 

”Man kan spørge, hvem det er, vi skal vride armen om 
på? Er det mennesker fra de svageste sociale grup-
per med sygdomme i forbindelse med overvægt og ryg-
ning – eller de stærkeste med stress-, sport- og rødvin-
sproblemer.  Der er fare for skævvridning.  Det koster i 
øvrigt også, når de højtuddannede arbejder sig selv til 
stress, der fører til sygemeldinger i lang tid. Men der er 
mere fokus på og moralske pegefingre over for den fat-
tige fede end den stressede direktør.” 

Ingen operation uden vægttab?

Læge og koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend 
Hartling mener, at man godt kan stille betingelser:    

”Man kunne godt have et system, hvor vi siger til patien-
ten: Vi skifter ikke din hofte, medmindre du taber dig. 

Men det er en svær politisk beslutning at stille betingel-
ser for behandling. Jeg kan kun få øje på nogle få mulige 
områder. Det er især operationer, hvor folk må holde 
op med at ryge, eller de må tabe sig, fordi det forringer 
operationsresultatet, hvis de ikke gør det. Og hvor de 
mulige komplikationer ikke står mål med risikoen ved at 
lave en operation.

Motiverende kontrakter 

Svend Hartling foretrækker en anden model:

”Vi ved, at rigtigt mange patienter med kroniske syg-
domme gerne vil leve sundere. De vil gerne tabe sig, 
holde op med at ryge, drikke mindre og dyrke motion. 
Men det er svært. De kan ikke. Her kan en form for kon-
trakt ofte være en stærk motivationsfaktor. Ligesom 
når man laver en rygekontrakt på arbejdspladsen, eller 
man skriver under på at gå på løbehold, fordi man ved, 
at man ikke kommer ud, hvis man skal løbe alene. På 
samme måde kunne man indgå kontrakter med sit am-
bulatorium eller sin egen læge om, at man skal komme 
og få målt blodsukkeret eller vise, at man har tabt sig i 
vægt.”

”I det hele taget kunne sundhedsvæsenet i højere grad 
systematisere brugen af patienternes ressourcer. Vi ved, 
at der er mennesker med alvorlige sygdomme, der er 
gode til at tage ansvar selv. De bliver ikke raske, men de 
forbedrer deres liv med for eksempel kost og motion. 
Det kunne vi blive bedre til at støtte.”

grete Brorholt, antropolog, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole

behandling med betingelser?

At stille krav til patienter kan have social slagsside.  
Men måske kan patientkontrakter være vejen

Tema 002 
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Hvad betaler vi for?

Vi betaler for vores briller, mens høreappa-
rater er gratis. Når det gælder brugerbeta-
ling, så er der ingen logik i systemet

Det koster penge at gå til tandlægen, mens den praktise-
rende læge er gratis. Det er øjenlægen også, men vi be-
taler for at få briller. Til gengæld er høreapparater gratis. 
Vi betaler som regel, hvis vi skal til psykolog – men det er 
gratis at komme til psykiater.   Det er gratis at få under-
søgt ryggen eller knæet hos en speciallæge. Også at få en 
operation, hvis der er brug for den. Men at gå til fysiote-
rapeut eller kiropraktor koster som regel penge.

Hvad er logikken?

Sundhedsvæsenet har langsomt udviklet sig ved knop-
skydning og derfor heller ikke altid logisk. Tag for eksem-
pel kemoterapi mod kræft. Vi er nok enige om, at det skal 
være gratis for borgeren. Men begge behandlinger kan 
give svære problemer med tænderne. Så her koster det 
penge at få behandlet bivirkningerne. 

Svenske  
tilstande 

I Sverige har de en lang tradition for at betale 
for at gå til lægen. Det koster typisk ca. 150 kro-
ner for et besøg hos den praktiserende læge og 
mellem 100 og 300 kroner at gå til speciallæge. 
Men prisen varierer fra region til region. De en-
kelte landsting kan selv sætte prisen, men det er 
fælles for hele landet, at man højst betaler 900 
kroner for en periode på et år. Derefter får man 
et frikort. 

Børn og unge betaler ikke for at gå til lægen de 
fleste steder. Enkelte steder betaler de halv takst. 
Også her er der regionale forskelle. Det koster også 
penge at ligge på sygehuset i Sverige. Prisen vari-
erer fra landsdel til landsdel, men ligger typisk på 
80 kroner pr. dag. 

Svenskerne går mindre til lægen end 
vi gør her i Danmark, men det er ikke 
pengenes skyld, viser undersøgelser. 
Og svenskerne er tilfredse med deres 
system. 
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Vi har også pligter

Frivilligt arbejde skal redde velfærdsstaten, mener social-
chef Knud Aarup fra Randers Kommune.

Men på en lidt anden måde end man lige skulle forestille 
sig:

” Når jeg taler om at redde velfærdsstaten, så drejer det 
sig om at skabe en bedre balance mellem krav og pligt. 
Som det ser ud i dag, er der alt for mange krav til ydelser 
og alt for få pligter. Og i mine øjne er det middelklassen, 
som er ansvarlige for det. De har formået at tilegne sig 
velfærdsstatens goder på bekostning af alle de svage, 
som velfærdsstaten var lavet for. Derfor bliver middel-
klassen nødt til at genfinde sit moralske ansvar. ”

”Min pointe er, at vi ikke får et godt velfærdssamfund, så 
længe vi betaler os fra det hele. Samfundet er et fælles-
skab, og hvis man skal føle et fællesskab, skal man også 
gøre noget for andre. Først og fremmest i det daglige. 
For naboer, venner og bekendte. Men også på institutio-
ner – som plejehjem, hospitaler, skoler.

Jane gry Poulsen der er afdelingschef for det nationale 
arbejde i Dansk Røde Kors, er på linje;

”Der er ingen tvivl om, at frivilligt arbejde skaber et 
bedre samfund. Det er vigtigt for sammenhængskraften. 
Det har betydning for, hvordan vi møder hinanden. At vi 
også får øje på naboens problemer – som modvægt til 
forbrugskulturen, hvor det altid drejer sig om, at jeg har 
ret til ditten, dutten, datten. Vi skal tale om, at vi også har 
pligter.” 

Ole Pass, formand for  
Foreningen af  
Socialchefer 

Knud Aarup, socialchef  
Randers Kommune.

Når frivillige er bedre end 
ansatte 

Personlige erfaringer og det, at de ikke  
repræsenterer systemet, gør den store  
forskel

På sundhedsområdet er der flere områder, hvor 
de frivillige især bidrager positivt, mener forman-
den for Foreningen af Socialchefer, Ole Pass. F.eks. 
i forhold til den voksende gruppe af patienter med 
kroniske sygdomme.

”På kroniker-området spiller de frivillige fra patient-
foreningerne en kæmpe rolle for både pårørende 
og patienter. Eksperter kan komme med kostråd 
og anbefalinger til livsstil. Men det har større vægt, 
hvis det sættes i forhold til personlige erfaringer 
med for eksempel diabetes, KOL, kræft. For ikke at 
tale om psykiatriområdet. Her slår den teoretiske 
viden ikke til. Den kan aldrig erstatte den person-
lige erfaring med tabuer, dagligdagens problemer 
og med, hvordan man lægger livsstilen om.” 
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Krævende kunde

Lægerne skal lære at lytte, siger gigt-
patienten, der kan tale sig til den dyre 
medicin

Connie Ziegler, 41 år, er en slags elite-patient. Hun har 
haft leddegigt, siden hun var barn. Hun ved nærmest 
alt om sin sygdom. 

Hun er god til at tale med lægerne og vurderer selv, 
hun kan få den medicin, hun synes er nødvendig – 
også den dyre.

”Jeg kan beskrive min sygdom præcist over for læ-
gerne, og jeg ved, hvornår jeg skal henvende mig, og 
hvornår jeg ikke skal. For nyligt havde jeg meget ondt 
i hoften i tre dage – men jeg vidste, at der var min 
slidgigt, og at der ikke var noget lægen kunne gøre. I 
sommer var det noget andet. Jeg blev meget morgen-
stiv og mærkede en tydelig inflammation i leddene. 
Jeg kender nøjagtigt tegnene på, at der er aktivitet i 
sygdommen, og det var tydeligt, at jeg havde brug for 
en anden medicin.” 

”Jeg tager medansvar for min behandling. Sommetider 
må jeg diskutere med lægen, som tror mere på blod-
prøver, end på det, jeg siger. Men jeg kender de sprog-
lige koder.  Jeg ved hvilke ord, jeg skal bruge. Du kan 
kalde mig en krævende kunde. Men jeg tror også, det 
kommer de svage patienter til gode, at der findes stær-
ke patienter som mig, der kan lære lægerne at lytte.”

På gigtområdet er der inden for de seneste år kom-
met ny medicin, som er meget dyr. Sundhedsvæsenet 
prøver at holde igen med brugen. 

”Jeg kan tale mig til den dyre behandling, hvis jeg me-
ner, det er den, der virker bedst,” siger Connie Ziegler.  

plads til forskellighed?
Nogle patienter kræver meget. De er vidende 
om deres sygdom, de søger information på net-
tet, de stiller krav og taler ”systemets sprog”. Det 
er vel i orden? Andre stiller ikke så mange krav, 
men vil gerne tages i hånden. Er det ikke også i 
orden? Nye behandlingsformer betyder, at vi er 
indlagt i kortere tid end før. Hvad betyder det 
for den enkelte? Og hvad med psykiske lidelser? 
Er vi gode til at behandle dem?

Tema 003
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De svage patienter i  
behandlingsmaskinen 

En gruppe af svage, ofte ældre patienter 
med kroniske sygdomme risikerer at falde 
uden for den moderne, effektive hospitals-
kultur, mener sundhedsantropolog

Aldrig har danske hospitaler behandlet så mange menne-
sker, som de gør i dag. Men det betyder også at hospita-
lerne har ændret karakter.  Det er hurtigt ind, hurtigt ud. 

I gamle dage talte man om at ”ligge på hospitalet”. Man 
lå i sin seng til man blev rask. Sådan er det ikke længere. 
Rask er noget man bliver derhjemme, efter at man er ble-
vet behandlet på hospitalet.

Men det gælder ikke alle. Der findes en gruppe af svage 
patienter, som stadig har brug for flere sengedage med 
gammeldags pleje. Og de risikerer at blive tabere på de 
moderne behandlingshospitaler, mener antropologen 
grete Brorholt,  der har specialiseret sig i livet på de dan-
ske sygehuse. 

De stærke tilgodeses

”Hospitalerne tilgodeser de stærke patienter, som er 
gode til at tale med læger og sygeplejersker, som mod-
tager deres behandling og tager hurtigt hjem igen. Men 
sundhedsvæsenet har også en masse patienter fra andre 
socialgrupper. Mennesker som indlægges med diffuse 
sygdomssymptomer. Det kan være gamle mennesker, 
som er dehydrerede, som på en måde ikke hører til på 
hospitalet, fordi det ikke er en egentlig lidelse.  Det kan 
være patienter med kroniske sygdomme – for eksempel 
KOL – eller det kan være forskellige former for misbru-
gere – alkoholikere eller narkomaner.”

”De ressourcesvage patienter får megen opmærksom-
hed – især hvis de er søde og taknemmelige. Men mange 
skaber også store frustrationer hos personalet, fordi de 
opfører sig anderledes end forventet. De kan virke irrite-
rende, fordi de ikke kender de uskrevne regler på hospi-
talet.  Det gælder også nogle af de etniske minoriteter, 
som ikke opfører sig, som personalet forventer det. ” 

Ifølge grete Brorholt skal der gøres mere for denne type 
patienter, hvis sundhedsvæsenet skal leve op til at be-
handle alle patienterne lige godt. 

Hurtigt og sundt

Vi skal vænne os til at behandling på syge-
husene går hurtigere og hurtigere. Det er 
til patienternes bedste  

Det går stærkere og stærkere med behandlingen på de 
danske hospitaler. Og indlæggelsestiden bliver kortere 
og kortere. Det er det bedste for patienternes helbred 
og det giver mest sundhed for pengene.

Man bliver nemlig ikke rask af at ligge på hospitalet. 
Tværtimod viser erfaringerne, at jo tidligere man kom-
mer op og på benene, jo hurtigere kommer man sig 
over sin sygdom. Og skal man endelig ligge i sengen, 
så er det som regel bedst at ligge hjemme i sin egen 
seng. Man bliver hurtigere rask i hjemlige omgivelser. 

Og hvis der er brug for overvågning – for eksempel 
af blodtryk, vejrtrækning eller lignende - så sker det 
måske bedst med besøg i hjemmet eller måske med 
hjælpemidler, som man får med hjem. 

Sengedage falder endnu mere

Antallet af sengedage på hospitalerne vil blive ved 
med at falde. Landets nye sygehuse, som regionerne 
er ved at opføre rundt om i landet, bygges med færre 
sengepladser. Til gengæld investeres der i ambulato-
rier med avanceret behandlingsteknologi.

Ideen er, at når patienterne skal ligge i sengen, så skal 
det i højere grad end nu være uden for hospitalerne.  
Men hvor skal det være? 

Skal der satses mere på, at patienterne kan komme 
hjem til sig selv? – Og hvordan?

Tema 003 
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Corrie Laursen, 75 år og fra Helsinge, lider af lungesyg-
dommen KOL. Én gang om året går hun til kontrol på lun-
geklinikken på Hillerød Sygehus, og hver 14. dag besøger 
hun en sygeplejerske på hospitalet. Hun kommer mest for 
at sludre og få et godt råd, og egentlig synes Corrie, det 
er lidt fråseri med skatteborgernes penge at kigge forbi 
så tit.

”Jeg har sagt det til dem på hospitalet. Men de siger, jeg skal 
blive ved med at komme, så det gør jeg. Sygeplejersken er 
alle tiders.”

Corries sygdom brød ud for ti år siden. Med voldsomme ho-
steanfald og lunger fyldt med slim. KOL kan ikke helbredes, 
men i nogen grad kontrolleres med medicin. 

Fik hjælp til rygestop 

”Jeg har været storryger, og jeg blev ved, selv om jeg var syg. Jeg 
var ikke motiveret for at holde op, og hospitalet forsøgte ikke at 
presse mig. Først for tre år siden lykkedes det, da jeg fik nogle 
piller af sygeplejersken. Hun har været en kæmpestøtte for mig 
– jeg troede ikke, jeg kunne holde op. Men nu er de så stolte af 
mig på sygehuset. De siger, jeg er en af deres superpatienter.”      

For Corrie spiller personalets omsorg en stor rolle, når hun 
bruger hospitalet.

”Sidst jeg var indlagt – med en lungebetændelse – kom mange 
af ’pigerne’ forbi for at sige hej til mig. De er så søde. Og det er 
dejligt at vide, at de vil tage sig af mig, hvis jeg får det skidt.”

Omsorgen betyder alt
Hun er en af de kroniske patienter, der fylder mere og mere  
i sundhedssystemet
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Flere med psykiske lidelser
Antallet af mennesker med psykiske lidelser vokser 
og vokser. Det er især de ikke-psykotiske lidelser som 
stress, depression og angst, der dominerer billedet.

Samtidigt ser man, at flere kommer på førtidspension 
på grund af psykiske sygdomme. I dag gives psykiske 
sygdomme som begrundelse for mere end halvdelen 
af alle tilkendte førtidspensioner. For ti år siden var det 
blot hver fjerde førtidspension, der skyldtes psykisk syg-
dom.  Ofte er der tale om unge mennesker. 

Karriere-diagnoser 

Mange bliver sygeliggjort og får antide-
pressiv medicin, mener professor

Fagfolk er uenige om, hvorfor der kommer flere og flere 
psykiatriske patienter.

  ”Jeg mener, vi bør diskutere, om der sker en overbehand-
ling af de lettere stressrelaterede tilstande, og om folk 
altid er bedst hjulpet ved at få en diagnose,” siger profes-
sor i psykologi ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann: 
 
”Det er folk som er kørt ned og har brug for 14 dages sy-
georlov til at tænke over tingene. Og for at hjælpe dem 
giver lægen dem en diagnose for angst eller depression. 
Men det kan være problematisk, fordi det risikerer at 
ende som en karrierediagnose. Altså at folk definerer 
sig selv i forhold til at have depression eller angst. Diag-
nosen risikerer også at individualisere problemet og 
negligere de sociale sammenhænge, som måske har 
skabt problemet.” 

”I dag er 8-10 procent af befolkningen på antidepressiv 
medicin. Mange ville måske have bedre af, at der blev 
gjort noget ved deres livssituation. Men de bliver syge-
liggjorte. En del af forklaringen kan også være, at de so-
ciale bånd og familie-båndene er blevet svækkede.”

Vi er blevet bedre til at finde de menne-
sker der har en psykisk lidelse, siger chef-
lægen

Cheflæge for psykiatrien i Region Midtjylland, Per Jør-
gensen, mener, at antallet af mennesker med psykiske 
lidelser er uændret. Behandlingssystemet er blot blevet 
bedre til at finde dem. Der er færre tabuer omkring de 
psykiske lidelser, derfor tør flere tale om dem. 

”De, der kommer i kontakt med hospitals-psykiatrien er 
reelt syge. Og jeg synes faktisk at psykiatrien er lidt af 
en succeshistorie. Vi behandler næsten 50 procent flere 
end tidligere med stort set samme ressourcer. ”

”Når personer med psykiske lidelser pludseligt vælter 
frem, så skyldes det, at området ikke længere er lige så 
tabuiseret. Man tør tale om stress eller ptsd (Postrau-
matisk Stress Disorder, red.). Det sender mange på sy-
gedagpenge eller pension. Før i tiden blev det ofte ca-
moufleret som noget andet, fordi de også er fysisk syge 
– men i dag får de den korrekte diagnose.”

Men vi kunne gøre det smartere, mener Per Jørgensen:

”Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har 
beregnet, at psykisk sygdom koster samfundet 55 mil-
liarder kroner om året – hvoraf seks-syv milliarder går til 
psykiatrien, mens små 50 milliarder går til tabt arbejds-
fortjeneste, sygedagpenge og pensioner. Måske skulle 
man omfordele pengene. Fra passiv hjælp til behand-
ling. Flytter man blot en procent af de 50 milliarder sva-
rer det til 500 millioner kroner,” siger Per Jørgensen. 

Per Jørgensen påpeger at: 

Mange mennesker med psykiske lidelser bliver ikke •	
opdaget ved praktiserende læger eller i kommuner, 
det vil sige, at de går ubehandlet rundt. 

Personer med psykisk lidelse har en overdødelighed af •	
legemlige sygdomme. I gennemsnit lever en person 
med en psykisk lidelse 20 år mindre end en uden. 

Der mangler fortsat forskning om årsager til og be-•	
handling af psykiske lidelser. 

Sammenhæng i patientforløbene kræver styrket sam-•	
arbejde mellem blandt andet kommuner og regioner.

Der er ikke centralt fastlagte retningslinjer for den •	
psykiatriske behandling af den samme lidelse – der 
kan derfor være forskel på, hvilken behandling man 
får tilbudt de forskellige steder.

 Svend Brinkmann , professor i  
psykologi, Aalborg Universitet  

Per Jørgensen, Cheflæge for  
psykiatrien, Region Midtjylland 
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Kommer der et særligt pres på behandlingssystemet og 
de praktiserende læger fra patienter med sundhedsfor-
sikring?

Mange forsikringer giver ret til dyre MR-scanninger 
– som kan bruges til at se på led- og rygskader. For-
sikringsselskaberne kræver dog en henvisning fra en 
praktiserende læge for at give grønt lys til en scanning.  
Lægerne oplever derfor forsikrede patienter, der kræ-
ver en henvisning.

I en artikel i Jyllands-Posten fortæller praktiserende læge 
og medlem af Etisk Råd Lotte Hvas, hvordan hun ople-
ver, at ”sundhedsvæsenet krakelerer på brugerniveau” 
- for eksempel når patienter insisterer på en unødvendig 
scanning:

Vil foran i køen

 ”Det giver store konflikter mellem mig og patienterne, 
når jeg stritter imod. Min fornemmelse er, at der er nog-
le mennesker, som med en sundhedsforsikring i hånden 
regner med, at de kan komme foran i køen. De siger, at 
de har betalt for det, og derfor har de ret til at komme 
foran andre i køen.”    

”Når jeg siger, jeg ikke vil henvise, så har vi balladen. Det 
kan også være en person, der står midt i en skilsmisse og 
vil have mig til at stikke dem en henvisning til en psyko-
log, som sundhedsforsikringen skal betale.”   

”Hvis vi prøver at undgå konflikterne og bare giver en 
henvisning, skrider det hele. Det vil resultere i overbe-
handling og give en masse unødvendige udgifter i sund-
hedsvæsener,” siger Lotte Hvas i Jyllands-Posten.

Lotte Hvas, praktiserende læge og 
medlem af Etisk Råd 

Lægger sundhedsforsikrede pres på lægen?

Kræver patienter med forsikring 
særbehandling i det offentlige 
system?



Lad dem dog dø

Døende patienter er måske det mest følsomme områ-
de, når der drejer sig om prioritering: Hvor længe skal 
vi holde mennesker i live? Og kan det tænkes, at vi som-
metider har for svært ved acceptere døden, og at vi der-
for bruger penge på noget, som ikke gavner?

Et eksempel er gamle, svært demente, der bliver syge, 
for eksempel med en lungebetændelse, når de ligger på 
plejehjemmet. Ofte bliver de indlagt. Enten efter pres 
fra personalet eller efter krav fra de pårørende.  Men 
det er skidt for dem, siger vicehospitalsdirektør Torben 
Mogensen fra Hvidovre Hospital:

”For den slags patienter er det skræmmende at blive 
indlagt på et sygehus. Forandringer virker angstfrem-
kaldende. Alligevel indlægger man dem vel vidende, at 
de alligevel dør i løbet af 14 dage, hvor både de selv 
og sundhedsvæsenet er blevet belastet. Indlæggelse af 
den type patienter er meget dyr.”  

”Jeg har selv kørt lægeambulance, hvor jeg indlagde den 
type patienter, og hvor jeg tænkte ved mig selv, hvad er 
lige meningen med det her? Men presset var stort fra 
plejepersonalets side.”

”Vi burde konstruere nogle systemer, så den slags pa-
tienter kunne få lov at blive liggende, vel vidende at de 
måske ville komme af dage. I stedet kunne vi så bruge 
ressourcer på at lindre så meget som muligt på stedet.” 

Den dyre tid på intensiv

Måske forlænger vi liv for længe? 

Intensiv behandling er meget dyr. Mængden af intensiv 
behandling vokser i disse år, og det tynger på hospita-
lernes budgetter. Ofte forlænges livet kun med nogle 
få uger. Endda med tvivlsom livskvalitet i et univers af 
slanger, bip-lyde og mange fremmede ansigter.

Er det en god idé?

I Kristeligt Dagblad gør overlæge Hans-Henrik Bülow 
fra Holbæk Sygehus sig til talsmand for, at vi måske skal 
besinde os:

”Sundhedsvæsenet er umætteligt. Vi kan altid bruge flere 
penge til nye behandlinger og nye muligheder. Men i vo-
res iver efter at gøre det bedste for patienten behand-
lingsmæssigt, kan vi sætte livskvaliteten over styr,” siger 
han til avisen og nævner som eksempel ældre på pleje-
hjem, der bliver indlagt på intensiv med organsvigt:

”Er det rimeligt at udsætte dem for en intensiv behand-
ling. Måske er det ikke det, de ønsker inderst inde.”

Men hvem skal bestemme, om liv skal for-
længes? Hvem skal bestemme, hvad der er 
god livskvalitet? Og kan det overhovedet 
lade sig gøre?
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