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På side 10 og 11 kan du læse om syge-
husene før og nu

På side 26 og 27 får du svar på hvad 
en akutmodtagelse er

På siderne 16 og 17 kan du læse 
om hvad regionrådspolitiker 
Poul Erik Svendsen mener om 
sygehusene

Karina Skov Jensen og Claus Larsen er nogle af de Falck-
reddere, der rykker ud, når der er brug for en ambulan-
ce. Læs mere om ambulance og lægebil på side 22 og 23. 
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Det er, hvad vi som regionsrådspoliti-
kere skal pege på, når høringsperio-
den slutter. Det lyder meget enkelt, 
men vejen dertil er fyldt med oplys-
ninger, holdninger, vaner, paradokser 
og dilemmaer.

Borgertopmødet er en dag, hvor du 
– sammen med andre borgere fra 
regionen – skal diskutere Fremtidens 
Sygehuse i Region Syddanmark. Det 
er en dag, hvor vi kan lytte til de tan-
ker og bekymringer, du har, omkring 
tre overordnede temaer i sygehus-
planlægningen. 

Borgertopmødet er finalen på 10 
ugers høring, hvor vi som politikere 
har valgt at lytte. Vi lytter til fagfolk, 
sygehusansatte og så sandelig også 
til de borgere, der både betaler til 
sygehusene og bruger dem som pa-
tienter.

Med dette blad præsenteres nogle af 
de paradokser, dilemmaer og fakta, 
som vi har med i vores overvejelser. 
Ting, der skal diskuteres og afvejes, 
før vi kan prioritere, hvad der skal 
til, for at vi kan få et sygehusvæsen 
i verdensklasse. Vi håber, det sætter 

gang i tankerne og giver et indblik 
i, hvad der skal diskuteres til bor-
gertopmødet. 

Vi glæder os til at møde dig ansigt til 
ansigt 1. september og høre, hvilke 
tanker du gør dig om Fremtidens 
Sygehuse!

Regionsrådet

Kolofon

Fremtidens Sygehuse – kort fortalt om sygehusvæsenet er 
lavet i forbindelse med borgertopmødet 1. september 2007.

Bladet er skrevet af sundhed og kommunikation og udgives af 
Region Syddanmark 
Damhaven 12
7100 Vejle

Hvad er vigtigt for dig?
Én model for Fremtidens Sygehuse.

Indhold

Hold øje med denne boks...

Her vil du løbende blive præsenteret for nogle af de para-
dokser, dilemmaer og holdninger, der også skal med i over-
vejelserne.
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Hvilke opgaver har regionen?
Region Syddanmarks største opgave er at drive sygehusene.
 
-   regional udvikling og vækst – altså hvordan vi skal arbejde, bo og leve i fremtiden 
-   driften af socialpsykiatriske institutioner – som f.eks. Strandvænget i Nyborg
-  jordforurening – som f.eks. Kærgaard Klitplantage
-  psykiatri 
er også på regionens opgaveliste.
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Seks sygehusenheder
Der er seks sygehusenheder i Region 
Syddanmark. Hver sygehusenhed består 
af flere sygehuse. De ligger på forskellige 
adresser men har fælles sygehusledelse.

Odense Universitetshospital varetager 
højt specialiseret behandling for hele 
regionen samt anden behandling af pa-
tienter fra et større lokalområde. De øv-
rige sygehusenheder betjener et større 
lokalområde med langt hovedparten af 
de behandlinger, som folk har brug for. 
Der er lokale forskelle i behandlingstil-
buddet, men alle sygehusenheder har 
akutmodtagelse og skadestue på en eller 
flere matrikler.

Kommuneinddelt kort over sygehusene 
i Region Syddanmark:
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Sygehusenheder
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      Fredericia og Kolding Sygehuse 
Sygehuse: Fredericia og Kolding
Brutto areal: ca. 106.000 m2
Senge: ca. 445
Ansatte: ca. 2.100
Ambulante besøg: ca. 147.000
Indlæggelser: ca. 29.000

Budget 2007 (drift og anlæg): ca. 1,10 mia. kr.

      Odense Universitetshospital 
Sygehuse: Odense og Middelfart
Brutto areal: ca. 270.000 m2 
Senge: ca. 1.100
Ansatte: ca. 7.900
Ambulante besøg: ca. 460.000
Indlæggelser: ca. 75.000
Budget 2007 (drift og anlæg): ca. 3,51 mia. kr.

      Sydvestjysk Sygehus 
Sygehuse: Esbjerg, Brørup og Grindsted
Brutto areal: ca. 111.000 m2 
Senge: ca. 500
Ansatte: ca. 2.900
Ambulante besøg: ca. 260.000 
Indlæggelser: ca. 43.000
Budget 2007 (drift og anlæg): ca. 1,43 mia. kr.

      Sygehus Fyn 
Sygehuse: Faaborg, Svendborg, Nyborg, Ringe samt Ærø
Brutto areal: ca. 106.000 m2
Senge: ca. 360
Ansatte: ca. 2.300
Ambulante besøg: ca. 166.000
Indlæggelser: ca. 26.000
Budget 2007 (drift og anlæg): ca. 1,04 mia. kr.

      Sygehus Sønderjylland 
Sygehuse: Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev
Brutto areal: ca. 175.000 m2
Senge: ca. 540
Ansatte: ca. 3.200
Ambulante besøg: ca. 235.000
Indlæggelser: ca. 40.000
Budget 2007 (drift og anlæg): ca. 1,54 mia. kr.

      Vejle og Give Sygehuse 
Sygehuse: Vejle og Give
Brutto areal: ca. 97.000 m2
Senge: ca. 360
Ansatte: ca. 2.300
Ambulante besøg: ca. 195.000
Indlæggelser: ca. 22.000
Budget 2007 (drift og anlæg): ca. 1,12 mia. kr.
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Hvad bruger regionen 
pengene til på sygehusene?
11 milliarder kr. er der sat af i Region Syddanmarks budget 
for 2007 til at drive sygehusene for. På disse sider kan du 
se, hvad pengene bl.a. bliver brugt til, og hvad det koster, 
når man er indlagt.

For et par millioner kr. helbredelse

Priserne er hentet fra det takstsystem, 
der bruges på sygehusene. Priserne er et 
gennemsnit af omkostningerne ved ud-
førte operationer og behandlinger.

Hjernerystelse: 7.748 kr.

Hjertetransplantation: 508.511 kr.

By-pass operation: 70.529 kr.

Fjernelse af blindtarm, ukompliceret: 17.916 kr.

Ukompliceret mavesår: 20.566 kr.

Nyretransplantation: 193.991 kr.

Kejsersnit efter graviditetskomplikation: 24.333 kr.

Ukompliceret fødsel efter normal graviditet: 12.083 kr.

Indlagt til observation ved ulykkestilfælde eller  
forgiftning: 6.588 kr.

Levertransplantation: 802.538 kr.

Lungetransplantation: 435.246 kr.

Højdosis kemoterapi: 66.236 kr.

 I alt: 2.166.285 kr.
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Sundhedsstyrelsen har udsendt en rapport, der handler om, hvordan akutte pa-
tienter bør behandles. Rapporten peger på en række forhold, der skal laves om, 
så behandlingen af patienterne bliver mere optimal. Der bør bl.a. være:
- Fælles akutmodtagelser, hvor et team af speciallæger og andet  

sundhedsfagligt personale modtager og behandler akutte patienter døgnet rundt 
- Mellem 200.000 og 400.000 indbyggere i det område, akutsygehuset betjener
- En speciallæge til stede døgnet rundt inden for bestemte specialer
- En styrkelse af den præhospitale indsats – altså alt det, der sker, før patienten 

kommer ind på sygehuset.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Formålet med at lave om på akutmodtagelserne i Region Syddanmark er at sty-
rke kvaliteten ud fra den grundlæggende tankegang om, ”at øvelse gør mester”. 
For at en læge kan blive rigtig dygtig til sit job, kræver det f.eks., at han eller hun 
udfører den samme operation mange gange. For at få mulighed for at nå op på et 
passende antal operationer, skal der være tilpas mange patienter i området.
Ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at samle akutmodtagelserne 
på færre sygehuse, end det er tilfældet i dag, vil patienten blive mødt af lige 
netop den specialist, der er brug for. Desuden råder akutmodtagelsen over det 
udstyr, der er nødvendigt for at sætte behandlingen i gang med det samme. 

Kvalitet

Hvorfor arbejder vi  
med Fremtidens Sygehuse?
For at få et sygehusvæsen i verdensklasse er der brug for at lave om 
på sygehusene, som vi kender dem i dag. Det er der flere grunde til, 
som du kan læse om her på siderne.
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I dag er der flere ubesatte speciallægestillinger i Region Syddanmark. Anbefalin-
gerne fra Sundhedsstyrelsen om, at der skal være speciallæger til stede på et 
akut-sygehus døgnet rundt, betyder, at der skal bruges endnu flere speciallæger i 
fremtiden. Jo flere akutsygehuse, jo flere speciallæger skal der bruges.

Mangel på speciallæger

20.000 ansatte har deres daglige gang på Region Syddanmarks  
850.000 kvm. sygehuse.
Allerede nu mærker de ansatte, at det er svært at få besat ledige  
stillinger, fordi der generelt er mangel på arbejdskraft.
Derfor handler en ny sygehusstruktur også om at få det bedste ud af både men-
nesker og mursten. Modellen med akut-sygehuse, par-sygehuse og sammedags-
sygehuse forener forskellige hensyn. Der skal være nogle faglige miljøer, der gør, 
at de ansatte har lyst til at arbejde der, og der skal også være plads til dem, der 
foretrækker at arbejde i nærheden af hjemmet.
Hvis regionen fortsat skal kunne tiltrække dygtige ansatte, er det vigtigt, at syge-
husstrukturen fremover bliver opfattet som troværdig og attraktiv med hensyn til 
arbejdsforhold og udviklingsmuligheder for den enkelte.
Gode forhold for de ansatte kan også mærkes af patienten.

Både mennesker og mursten 

Det er et paradoks at...

I en tid med mangel på speciallæger anbefaler Sundheds-
styrelsen, at der skal flere læger på vagt end i dag.

Uanset hvilken model der vælges løser det ikke problemet 
med mangel på læger.
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Da Doktor Hansen blot  
var en Hestevognsrejse væk
Når man ser på de gulnede fotografier fra de gode, gamle 
dage, er der ingen tvivl om, at der er sket rigtig meget på 
sygehusområdet siden da.

Der var engang, hvor byens hospital 
bestod af få senge, den lokale doktor 
og en flok sygeplejersker. Hvor syge-
husene var placeret, så de kun var en 
dagrejse med hestevogn væk fra folk, 
når de blev syge.
Det er også forklaringen på, at der er 
så mange sygehuse i Danmark. Det lille 
hospital har vokset sig større og større, 
og man har været vant til, at der var et 
sygehus i nærheden.
Før i tiden var kvinder indlagt i 10 dage 
i forbindelse med en fødsel – i dag ta-
ger de fleste hjem igen tre timer efter 
fødslen. Det er et af mange eksempler 
på, at ny viden forandrer den måde, 
man bruger sy-
gehusene på.

Sygehusene er under konstant for-
andring. Lukninger, udvidelser, sam-
menlægninger – alt har været på tale 
gennem årene. For sygehusene er nødt 
til at følge med udviklingen.

Ikke siden 19�0’erne er der 
bygget så meget nyt
For 30-40 år siden var der nærmest 
ikke det sygehus i Danmark, der ikke 
var omdannet til en byggeplads. De 
stolte, røde murstensbygninger blev 
suppleret af beton-kasser med mange 
etager og lange gange.
Perioden 1950-1979 er guldalderen for 
dansk sygehusbyggeri. I denne periode 
er 58% af sygehuskvadratmetrene 
blevet til, og siden dengang er nybyg-
geriet faldet markant.
Derfor kæmper en del sygehuse med 
bygninger, der ikke lever op til de krav, 
der stilles i dag. F.eks. er mange toilet-
ter og badeværelser for små i forhold 
til de krav, der stilles af Arbejdstilsynet.

Nye behandlingsmåder stiller også nye 
krav til indretningen af sygehusene. 
Ambulante behandlinger stiller krav om 
færer stuer med sengepladser. I løbet 
af en dag bliver der behandlet langt 
flere patienter end for 15 år siden, fordi 
flere behandlinger foregår ambulant. 
Det giver et større pres på sygehuse-
nes parkeringspladser med så mange 
patienter, der ofte kommer kørende i 
egen bil.

Uanset hvilken model, der vælges se-
nere i år, vil der igen blive brug for at 
bygge om og eller til på sygehusene.
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Der er vel mursten nok?

Det kan virke mærkeligt, at man skal bygge ud på nogle 
sygehuse. Hvorfor udnytter man ikke de kvadratmetre, der 
er i forvejen på regionens sygehuse?

Side 10: To portører foran Centralsygehuset i Esbjerg med en båre (1934). 
Side 11 øverst: Omklædningsrum på Spangsbjerg Sanatorium for de patien-
ter, der skal til tuberkuloseundersøgelse (1953). Side 11 midten: Lille Sine 
holder fødselsdag på Esbjerg Kommunes Sygehus (1913). Side 11 nederst: En 
operationsstue på Esbjerg Kommunes Sygehus (1942).
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Fremtidens Sygehuse 
i Region Syddanmark

Akut-sygehus
På akut-sygehuset står et 
team af specialister klar 
døgnet rundt til at tage imod 
patienter, der pludselig er 

blevet syge eller er kommet til skade. 
Det kan være alt fra ofre for trafikulyk-
ker til en person med en blodprop i 
hjertet.
På akut-sygehuset vurderer en læge, 
om patienten skal modtages på akut-
sygehuset eller par-sygehuset. Det sker 
i samarbejde med den praktiserende 
læge, vagtlægen eller ambulance-
personalet. Dette sikrer, at patienten 
kommer det rigtige sted hen med det 
samme.
Det er også på akut-sygehuset, man 
finder skadestuen. 
Sygehusene i Odense og Esbjerg bliver 
i alle modeller akut-sygehus. Vejle, Kol-
ding, Aabenraa, Sønderborg og Svend-
borg er mulige akut-sygehuse. 

Par-sygehus
Et par-sygehus arbejder tæt 
sammen med et akut-syge-
hus.
Et par-sygehus tager imod 

udvalgte akutte medicinske patienter. 
Herudover kan stort set alt det man 
kan planlægge sig ud af foregå på et 
par-sygehus.
Par-sygehuse vil tage sig af kronikere 
som f. eks. dem, der har diabetes. De 
vil typisk få behandling i ambulatorier, 
men bliver det nødvendigt med en 
indlæggelse, kender de personalet og 
lægerne i forvejen. 
Det er også på par-sygehuset, man 
finder skadeklinikker. De vil være 
bemandet af specialuddannede syge-

plejersker, der kan behandle mindre 
skader som f. eks. et ukompliceret brud 
eller et sår.

Sygehusene i Vejle, Kolding, Aabenraa, 
Sønderborg og Svendborg kan blive 
par-sygehus, hvis de ikke bliver akut-
sygehus.

Sammedags-sygehus
Navnet røber funktionen – på 
et sammedags-sygehus bli-
ver man behandlet og sendt 
hjem samme dag, som man 

kommer.
Der er en tendens til, at flere og flere 
kan behandles ambulant. Det kan f. eks. 
dreje sig om operation for grå stær el-
ler åreknuder.
En fordel ved sammedags-sygehuse er, 
at det giver mulighed for at beholde 
arbejdspladser flere steder i regionen.
På nuværende tidspunkt ved man ikke, 
hvor mange sammedags-sygehuse, der 
bliver brug for i fremtiden. Først skal 
akut-sygehuse og par-sygehuse op at 
køre, før det er muligt at vurdere beho-
vet for sammedags-sygehuse. 

Følgende sygehuse er mulige sam-
medags-sygehuse: Nyborg, Haderslev, 
Grindsted, Fredericia, Tønder, Brørup, 
Ringe og Faaborg. Disse sygehuse fort-
sætter indtil videre deres aktiviteter.  

Special-sygehuse
Rygcenter

Middelfart Sygehus ligger 
centralt i regionen og kan 
bruges som regionalt rygcen-
ter og til neurorehabilitering.

Tanken er at samle rygbehandling på ét 

sted i regionen - fra rygambulatorium 
til forskning.
Neurorehabilitering (genoptræning af 
hjerneskadede patienter) fra Fyn og 
trekantområdet kan også samles i Mid-
delfart.
Neurorehabilitering i Sønderborg og 
Rehab Varde skal dog fortsætte.

Friklinik
Sammen med Region Midtjyl-
land driver Region Syddan-
mark friklinikkerne i Give og 
Brædstrup.

Friklinikkerne tilpasser sig de opera-
tioner, der er størst efterspørgsel på, 
og hjælper med at holde ventetiderne 
nede.
1. oktober 2007 sænkes grænsen for, 
hvornår man kan få offentlige penge 
med sig til behandling på et privatho-
spital, til en måned mod de nuværende 
to måneder. Derfor er der fortsat brug 
for friklinikken i Give.

Ø-sygehus
Sygehuset på Ærø kan 
ikke leve op til Sundheds-
styrelsens anbefalinger for 
et akut-sygehus. Sygehuset 

fortsætter med et ø-beredskab, fordi 
der er lang transporttid med færge til 
nærmeste akut-sygehus.

På de næste fire sider kan du læse mere om de modeller for 
Fremtids Sygehuse, der er i høring frem til 3. september.

De 10 modeller er vist på kort på side 14 og 15



  Fremtidens Sygehuse . 13

Hvor skal du hen, hvis…
I disse små fortællinger skruer vi tiden frem til 2018, hvor Fremtidens Sygehuse er blevet 
til hverdagens sygehuse.

Vi har digtet os frem til tre eksempler, der viser, hvilket sygehus man skal hen til, hvis man…
Fortællingerne er gjort simple – i virkelighedens verden kan der nemt være flere ting i 
spil, der kan få indflydelse på, hvor man skal behandles.

...skal have fjernet åreknuder

Berit Madsen har bedt om at få fri denne torsdag.
Hun skal et smut hen på sammedags-sygehuset for at få 
fjernet de åreknuder, der har generet hende.
Efter tre fødsler har hun mange åreknuder på benene. Det 
kan hun sagtens leve med, men på det seneste har hun væ-
ret plaget af hævede ankler og træthed, der har gjort det 
svært at passe jobbet som frisør.

Efter forundersøgelserne er hun blevet kaldt ind til opera-
tion på sammedags-sygehuset. Om morgenen tager hun 
bussen de seks kilometer ind til byen. Hun har aftalt med sin 
mand, at han kommer og henter hende seks timer senere, 
når operationen er overstået.
Ugen efter er hun tilbage på jobbet.

...hvis du kører galt i bilen...

Michael Bak skulle egentlig bare et smut til bageren den 
søndag morgen.
Det har regnet, så han tager bilen i stedet for cyklen for at 
køre de fire kilometer efter rundstykker. I et sving mister 
han herredømmet over bilen, og det næste han husker, er 
konens bekymrede blik, da han slår øjnene op i en seng på 
akut-sygehuset.
Han husker ikke, at lægebilen var den første på ulykkeste-
det. Lægen får ham stabiliseret med en nakkestøtte, mens 
han stadig sidder i bilen. Bilen har slået et par kolbøtter hen 
over en mark. Michael Bak har slået hovedet, og han bløder 
fra et sår i panden. 

Han husker heller ikke, at han blev skåret fri af bilen. Eller 
at han blev fragtet med ambulance og blå blink til nærmeste 
akut-sygehus. Her blev han modtaget af et team af special-
læger. Han bliver skannet, men heldigvis er der ikke sket 
skader på rygsøjlen. Såret i panden bliver syet, før han bli-
ver kørt op på ???. Det er her, konen venter på, at han skal 
slå øjnene op igen.
Alt i alt er han sluppet heldigt fra ulykken. Efter et par dage 
kommer han hjem igen.

Gerda Sørensen våagner op en tirsdag morgen.
I dag skal hun opereres – hun skal have en ny hofte. Gennem 
nogle måneder har hun døjet med den venstre hofte, men 
nu er det blevet hendes tur til at få en ny hofte. Hun har 
allerede været til forundersøgelser, og lægen har vurderet, 
at Gerda Sørensen, der ellers er sund og rask, skal på et 
par-sygehus. 
Hun har allieret sig med sin nabo Birthe, der også er pensio-

nist. Hun har tilbudt at køre Gerda Sørensen de 23 kilometer 
til sygehuset.
Gerda Sørensen bliver indlagt på et par-sygehus dagen før 
operationen. 
Allerede dagen efter føler Gerda Sørensen sig klar til at 
komme hjem i vante omgivelser. Der er lavet en genoptræ-
ningsplan i samarbejde med den kommune, Gerda Sørensen 
bor i. Hendes datter og svigersøn kommer og henter hende.

...du skal have en ny hofte...
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Model A – 4 akut-sygehuse

Model D – 4 akut-sygehuse Model E – 5 akut-sygehuse

Model H – 5 akut-sygehuse Model I – 6 akut-sygehuse

Modellerne for Fremtidens Sygehuse

Her er modellerne, der viser, hvor man kan 
placere akut- og par-sygehuse i regionen.

To super-sygehuse

Drop sygehusene i Kolding, Vejle og Fredericia og byg et 
nyt super-sygehus i stedet for tæt på motorvejen, hvor 
hele trekantområdet kan betjenes.
Sådan lyder et forslag fra sidelinjen, fra folk der ikke sy-
nes, at nogen af de 10 modeller, Region Syddanmark har 
lagt frem, er vidtrækkende nok.
Der er dem, der mener, at hele regionen kan betjenes af 
to super-sygehuse – et i Odense og et i trekantområdet.
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Akut-sygehus

Par-sygehus

Foreløbig uændret. 
Muligt sammedags-
sygehus

Friklinik

Rygcenter og 
neurorehabilitering

Ø-sygehus

Model B – 4 akut-sygehuse Model C – 4 akut-sygehuse

Model F – 5 akut-sygehuse Model G – 5 akut-sygehuse

Model J – 6 akut-sygehuse

Du kan læse beskrivelser af de forskellige 
slags sygehuse på side 12 og 13
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Vi vil have eksperter,
når vi er alvorligt syge
Tekst: Lisbet Rasmussen
Foto:  Niels Nyholm

Sygehuse kan blive for store! 
Ingen tvivl om den sag, hvis man spør-
ger Poul-Erik Svendsen.
Som formand for det udvalg, der ar-
bejder med den fremtidige sygehus-

struktur i Region Syddanmark, er han 
alligevel fortaler for færre og større 
akutsygehuse. Og i den sag er han enig 
med en stor del af regionens indbyg-
gere, mener han.
”Der er sket en markant ændring i folks 
holdning gennem de sidste otte-ti år. I 
dag ved almindelige mennesker godt, 

at hvis det handler om blå blink og 
noget, som er farligt, så skal man ind 
på et stort sygehus, hvor der er specia-
lister.”
I dag går rigtig mange mennesker på 
internettet og finder ud af, hvad der er 
af behandlingsmuligheder for en hvil-
ken som helst sygdom. 
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”Vi skal have et sundhedsvæsen her i 
Region Syddanmark, som tilbyder de 
behandlinger, der er til rådighed glo-
balt. Vi vil ikke acceptere, at man kan 
helbrede nogen for noget i Frankrig, og 
vi så ikke kan tilbyde det samme i Re-
gion Syddanmark,” understreger Poul-
Erik Svendsen.

Borgernes stemme
”I Region Syddanmark har vi valgt at 
bruge et halvt år ekstra på en hørings-
fase omkring den nye sygehusstruktur. 
Ændringerne bliver så radikale, at vi 
ønsker, at så mange som muligt forstår 
og får et indblik i, hvad der kommer til 
at ske. Sammen med de politiske mil-
jøer i kommunerne og de faglige sam-
menslutninger skal almindelige men-
nesker have mulighed for at komme på 
banen, så vi får nogle diskussioner, der 
kan være med til at nuancere og kvali-
ficere beslutningerne,” siger Poul-Erik 
Svendsen. 
Men uanset hvad borgerne end måtte 
mene, så har Sundhedsstyrelsen lagt 
fast, at et akutsygehus med en kvalifi-
ceret stab af speciallæger, der døgnet 

rundt kan tage imod og behandle 
alvorligt syge og tilskadekomne, 

skal have et befolkningsunderlag på 
mellem 200.000 og 400.000 individer.
”Det må vi tage til efterretning,” siger 
Poul-Erik Svendsen og konstaterer, at 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger bety-
der mellem fire og seks akuthospitaler i 
Region Syddanmark.
”Med fire akuthospitaler i regionen vil 
vi opfylde Sundhedsstyrelsens krav. 
Med seks akuthospitaler kommer det 
til at knibe med at leve op til de tal, 
som kommer fra staten, regeringen og 
Sundhedsstyrelsen.”
Hvilke sygehuse, der skal lukke, vil 
Poul-Erik Svendsen ikke spå om.
”Der er dem, som mener, at vi kan nø-
jes med to store sygehuse i regionen. 
Jeg mener, at vi skal se mere nuance-
ret på tingene. Eksempelvis er Vejle 
Sygehus berømmet på alle leder og 
kanter, og det er blot et mellemstort 
sygehus. Sygehuse kan blive for store. 
Vi må finde en balance, hvor vi også lo-
gistisk kan have et overblik,” siger han.

Ingen bil – hvad så?
Generelt er afstande ikke et problem i 
Danmark, mener Poul-Erik Svendsen.
 ”Selvom du er en enlig mor uden bil vil 
færre sygehuse ikke ændre meget, for 

i den situation vil selv 10 kilometer til 
nærmeste sygehus være et problem.”
Nærheden i fremtidens sundhedsydel-
ser skal varetages af de praktiserende 
læger og kommunernes sundhedscen-
tre i tæt samarbejde, mener regionspo-
litikeren.
De specialiserede akutsygehuse skal 
til gengæld udstyres med specialister 
og isenkram til at tage sig af akutte og 
livstruende situationer i tæt samar-
bejde med et akutberedskab, der som 
en fremskudt skadestue skal geares til 
at rykke ud 24 timer i døgnet.
”Med et beredskab af lægebiler, akut-
biler, ambulancer og lægehelikopter 
med  en højt kvalificeret bemanding, 
der kan behandle på stedet og under 
transporten, vil det i mange situationer 
ikke have væsentlig betydning, om der 
går lidt længere tid, før du når frem til 
selve sygehuset,”vurderer Poul-Erik 
Svendsen.
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Der skal mange hjul til at holde sygehusene i gang. 
Lige fra sygehusvaskeriet til kantinen. Fra portører til 
lægesekretærer. Fra gartnere til laboranter.

Alligevel forbinder de fleste sygehusene med to 
faggrupper: Læger og sygeplejersker. 
Her fortæller vi mere om lige de to faggrupper.

Hvad er en sygeplejerske?
Ofte forbinder vi billedet af en sygeple-
jersker med en person, der passer og 
plejer patienterne på en sengeafdeling. 
Det er også en vigtig funktion, men en 
sygeplejerske har mange andre opga-
ver på regionens sygehuse.

Sygeplejerskerne varetager en række 
undersøgelser, behandlinger og kon-
troller bl.a. inden for kronikerområdet, 
f. eks. for hjertepatienter og diabeti-
kere. De kan behandle patienter med 
mindre skader, som det sker på skade-
klinikkerne. Sygeplejersken kan også 
være operationssygeplejerske. 
Derudover er der to specialistfunktio-
ner, hvor der er en formaliseret uddan-
nelse på halvandet år. Det drejer sig om 
uddannelse til anæstesisygeplejerske 
og til intensivsygeplejerske.

Sygeplejerskeuddannelse varer 3,5 år, 
og under studiet er der bl.a. praktik på 
sygehuse. På sygehuset starter syge-
plejersken ofte som basissygeplejerske, 
og bliver senere specialsygeplejerske, 
da de mere specialiserede funktioner 
kræver erfaring samt efter - og videre-
uddannelse.

Der er ansat knap 10.000 plejeperso-
naler (fuldtidsstillinger, omregnet til 
ansatte ca. 9.625) 
Heri er indregnet social- og sundheds-
assistenter, som også varetager pleje-
opgave.
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Hvad er en læge?
Der er ansat omkring 2.500 læger på 
regionens sygehuse, heraf er godt 1100 
speciallæger. Tilsammen varetager de 
alle de lægelige opgaver: undersøger 
tilskadekomne, opererer, beskriver 
røntgenbilleder, behandler medicinske 
patienter, bedøver og meget andet.

Nogle læger udfører disse opgaver 
under vejledning fra en mere erfaren 
læge. Det er f. eks. situationen for 
en yngre læge, der lige har afsluttet 
lægestudiet, og som nu er i sin første 
ansættelse på et sygehus. Når den 
yngre læge har afsluttet dette forløb, 
der også kaldes turnus, og som varer 
halvandet år, skal der vælges speciale. 
Der er 38 specialer at vælge imellem, 
heraf to inden for psykiatrien. I 1996 
var der 25 specialer og før den tid 
endnu færre.

Specialerne kan være inden for det 
medicinske område. Det er de specia-
ler, hvor behandlingen ofte vil bestå i, 
at patienten skal have medicin. Spe-
cialerne kan også være inden for det 
kirurgiske område, behandlingen er 
her operation og endelig er der nogle 
specialer som er forudsætning for de 
andre specialer. F. eks. de specialer, 
som uddanner røntgenlæger og narko-
selæger.  

Uddannelsen til speciallæge varer 
enten fem eller seks år, afhængigt af 
hvilket speciale der vælges. Så alt i alt 
tager det mindst 12 til 13 år at uddanne 
en speciallæge, når medicinstudiet på 

seks år og turnusforløbet på halvandet 
år regnes med.

Specialiseringen er ikke slut hermed. 
Efter endt uddannelsen som special-
læge, kan lægen specialisere sig yderli-
gere. En kirurg kan f. eks. vælge at spe-

cialisere sig i mave- tarmkirurgi eller 
i brystkirurgi. En børnelæge kan blive 
specialiseret i sygdomme hos nyfødte 
og en ortopædkirurg kan blive specia-
list i rygkirurgi.

Antallet af specialer er vokset

I dag er en læge bestemt ikke bare en læge. Antallet af spe-
cialer er vokset de seneste år, og det gør ikke planlægningen 
nemmere. For har en læge specialiseret sig inden for et spe-
cielt felt, kan han eller hun jo ikke skifte spor, hvis der opstår 
mangel på en bestemt type læge.

Til gengæld bliver lægen dygtigere til sit job, fordi han eller 
hun er virkelig godt inde i specialet.
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Hvad er kvalitet?
Et af formålene med at lave om på sygehusstrukturen er at sikre 
kvaliteten i behandlingen.

Men hvad er kvalitet? Det kan opfattes på vidt forskellig måder alt 
efter, hvem man er. 
Her viser vi fire eksempler på, hvordan kvalitet kan beskrives.

Lægen, sygeplejersken, portøren eller lægesekrætæren på et sygehus vil opfatte 
kvalitet på sin egen måde.
Her er det kvaliteten i behandlingen, der er i højsædet. Hver ansat i sundhedsvæ-
senet vil yde den bedste, faglige behandling og vise omsorg for patienten.
For ham eller hende kan kvalitet også være et spørgsmål om, hvordan det faglige 
miljø er. Er det spændende at gå på arbejde, er der gode kollegaer og ordentlige 
arbejdsforhold? Er der tid og råd til at udføre opgaven, så man selv kan stå inde 
for det? 

Det sundhedsfaglige personale

For borgeren er det en stor kvalitet at vide, hvad der vil ske i tilfælde af sygdom. 
Viden giver tryghed, og derfor er det vigtigt for borgeren at vide, hvad der sker 
på sygehusområdet for at føle, at kvaliteten er i orden på sygehusene.
Generelt ønsker borgerne en ordentlig service af det offentlige. Der skal være 
højere faglighed, bedre service, bedre styring, og man skal kunne gennemskue, 
hvad der sker.
Borgeren vil have den behandling, der er er behov for, når der er brug for det.

Borger
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Når man først får brug for behandling, kan synet på kvalitet ændre sig.
God behandling drejer sig ikke kun om den rette specialist, men også om at per-
sonalet har tid til at lytte til og snakke med patienten.

Patient

Embedsmanden skal få alle de tre andres ønsker til at gå op i en højere enhed.
For embedsmanden kan kvalitet være lig med mest sundhed for pengene.
Her spiller sådan noget som effektivitet ind. Alt, hvad der kan måles og vejes og 
dermed sammenlignes, kan bruges til at lave kvalitets-undersøgelser.
Der laves hele tiden undersøgelser, der bl.a. måler ventetid og patienters tilfreds-
hed.
Når man arbejder med at få pengene til at slå til, vil man være opmærksom på de 
steder, der topper i effektivitet.

Embedsmand

Jeg vil ha´!

I dag stiller folk højere krav til omgivelserne – det gælder 
også den behandling, man får på sygehuset.
- Jeg vil ha’ enestue! – Jeg vil ha’ internetadgang på stuen! 
– Jeg vil ha’ strålebehandling med det samme! – Jeg vil ha’ 
de bedste læger! Jeg vil ha’ 
At drive et sygehusvæsen går ud på at få alle kravene til at 

gå op – inden for de økonomiske rammer. Det er nødvendigt 
at prioritere, og derfor kan alle ikke få alle ønsker opfyldt.
Det optimale ville selvfølgelig være hvis der var en læge pr. 
borger, men det er jo ikke realistisk rent økonomisk.
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Hjælpen er på vejen
Når der bliver længere til nærmeste akutsygehus, bliver den 
præhospitale indsats (alt det, der sker, før man kommer på 
sygehuset) endnu mere vigtig, end den er i dag. 
Her kan du læse mere om, hvad der sker, når ambulancen og 
lægebilen rykker ud. 

Det er politiet, der fra alarmcentralen vurderer, om der er brug 
for en ambulance, og om lægebilen skal rykke ud samtidig med 
ambulancen.

Ambulance:
En ambulance bliver brugt til mange 
forskellige ting. Der er udrykning med 
blå blink, når det skal gå hurtigt, men 
der er også mere rolige kørsler med 
patienter, der f. eks. skal føres fra et 
sygehus til et andet.
Ambulancen er bl.a. udstyret med en 
hjertestarter, og redderne er uddan-
net til at kunne hjælpe patienterne, så 
behandlingen går i gang allerede, når 
ambulancen ankommer.
Mens patienten ligger i ambulancen 
kan hjerterytmen måles. Den bliver 
sendt direkte til en læge på sygehuset, 
der kan vurdere, hvor ambulancen skal 
køre hen, alt efter hvor alvorligt det 
ser ud.
Redderne i kontakt med sygeplejersker 
og læger, så man på sygehuset er klar 
til at modtage patienten, når ambulan-
cen ankommer.

Karina Skov Jensen og Claus Larsen er begge niveau 1-reddere i Falck. Falckreddere kan også 
uddanne sig til niveau 2 og 3-reddere, der gør dem i stand til at hjælpe yderligere på skadeste-
det og i ambulancen.

Ambulancen kaldes også den fremskudte skadestue, fordi hjælpen allerede 
går i gang i det øjeblik, ambulancen kommer frem til skadestedet.

I ambulancen kan patientens hjerterytme måles. Resultatet 
sendes direkte til en læge på sygehuset.
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Vidste du at...

Der også findes akutbiler i Region Syddanmark. De har 
base ved sygehusene i Sønderborg og Haderslev og er 
bemandet af en narkosesygeplejerske i stedet for en nar-
koselæge.

I det gamle Vejle Amt er det praktiserende læger, der kan 
rykke ud. 
I begge tilfælde er der en redder med som chauffør og 
hjælper.

Lægebil:
Den intensive behandling begynder 
allerede på skadestedet, når lægebilen 
er ankommet.
Den er nemlig bemandet af en nar-
koselæge, der ved alt om luftvejs- og 
hjerteproblemer – de to mest truende 
tilstande for en patient.
I Odense skiftes 14 narkoselæger til at 
tage vagter ved siden af deres daglige 
arbejde på sygehuset. Fra Falck-sta-
tionen rykker de i gennemsnit ud 12,7 
gange i døgnet. De har selskab af en 
Falckredder, der er særligt uddannet til 
at hjælpe lægen.
En typisk opgave for lægebilen vil 
være et trafikuheld, hvor en person 
har slået hovedet. Det betyder nem-
lig ofte, at personen får svært ved at 
trække vejret, og så er der brug for en 
narkoselæge, der med det rette udstyr 
kan hjælpe. Samtidig har han en me-
dicintaske med, så der f.eks. kan gives 
hjertemedicin og bedøvelse, hvis der er 
brug for det.
Når patienten er stabiliseret, kan han 
eller hun køres med ambulance til sy-
gehuset. Er der brug for det, kører nar-
koselægen med i ambulancen.

Lægebilen rykker også ud til andre 
typer patienter. Mange gange kan læ-
gen dog behandle på skadestedet, så 
der slet ikke er brug for at komme på 
sygehuset. F. eks. ved insulinchok for 
en sukkersygepatient. 

Med en narkoselæge ude på skadestedet forbedres patientens chance for at overleve. Søren 
Mikkelsen (tv) er leder af lægeambulancetjenesten i Odense og kører selv ud sammen med bl.a. 
Flemming Mott, der er niveau 2-redder.

Lægebilen er pakket med alt, hvad en narkoselæge kan få brug for. Hjertestarter, medicin og 
udstyr til at hjælpe patienter med at trække vejret.
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Hvem bestemmer og betaler

Kommunerne og regio-
nerne har ansvaret for, at 
sundhedsopgaverne løses 
i overensstemmelse med 
Sundhedsloven. 

Folketinget

Folketinget har i Sundhedsloven fastlagt 
kravene til sundhedsvæsenet. Kravene til 
sundhedsvæsenet skal sikre respekten for 
det enkelte menneske, dets integritet og 
selvbestemmelse samt opfylde en række 
behov, herunder behovet for:
•   Let og lige adgang til sundhedsvæsenet
•  Behandling af høj kvalitet og
•  Kort ventetid på behandling.

§§

§ §

§§

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen hører under Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet og løser en bred 
vifte af opgaver, der skal medvirke til at sikre 
høj kvalitet og effektivitet i forebyggelse og 
behandling på sundhedsområdet.
Sundhedsloven fastlægger også, at Sund-
hedsstyrelsens opgaver bl.a. er at vejlede om 
udførelsen af de sundhedsfaglige opgaver. 
Det er baggrunden for, at den endelig plan 
for Fremtidens Sygehuse sendes i høring i 
Sundhedsstyrelsen inden regionsrådets be-
handling. Sundhedsloven fastlægger nemlig, 
at Sundhedsstyrelsens rådgivning skal ind-
hentes i den slags sager.

Regionerne

De fem regioner i Danmark har ansvaret 
for, at der er tilbud om behandling i prak-
sissektoren, som bl.a. omfatter praktise-
rende læger og fysioterapeuter, og det er 
også regionerne, der har ansvaret for at 
varetage sygehusvæsenets opgaver. 

Kommunerne

Kommunerne har bl.a. ansvaret for, at der 
er tilbud om en sundhedsplejerskeordning 
eller genoptræning af personer, der ud-
skrives fra sygehus og har en genoptræ-
ningsplan fra sygehuset.
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Du betaler ikke skat til regionen. Pengene kommer ind gen-
nem tilskud fra staten og bidrag fra kommunerne.

De gamle amter kunne udskrive skatter og dermed finansie-
re sundhedsvæsenet. Det kan regionerne ikke, så regionerne 
skal derfor have pengene et andet sted fra.  
Langt den største del kommer fra staten. 
Staten giver et generelt tilskud, som bliver opkrævet som et 
sundhedsbidrag ved alle skatteborgere. Bidraget er på 8%, 
som du kan se på dit skattekort.

Dette tilskud bliver fordelt efter særlige kriterier, som først 
og fremmest er aldersbestemte. 
Derudover giver staten et aktivitetsafhængigt bidrag til 

regionen. Jo flere patienter regionen behandler udover det 
aftalte, jo flere penge får regionen fra denne pulje.  

Den resterende del betaler kommunerne. Kommunerne 
betaler et grundbidrag pr. indbygger og derudover betaler 
kommunen et beløb til regionen, hver gang en af kommunes 
borgere er blevet behandlet på et sygehus eller i praksis-
sektoren.

Kommunerne STAT

Og hvem betaler så?
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Det er ikke  
blå blink det hele
Antallet af akutmodtagelser er det helt store omdrejningspunkt i 
arbejdet med Fremtidens Sygehuse.
Men hvornår bliver man egentlig modtaget akut? Groft sagt betyder 
akut, at det ikke kan vente til næste dag. 

De fleste tænker skadestue, når de 
hører ordet akutmodtagelse. På ska-
destuen tager man også imod akutte 
patienter, men det er langt fra alt.
Du tager på skadestuen, når du bræk-
ker en arm eller snitter dig selv i finge-
ren. Men skadestuen tager også imod 
ofre fra trafikuheld eller andre, der 
bliver kørt dertil i ambulance.

Rundt om på sygehuset tager man 
også imod andre akutte patienter, der 
ikke nødvendigvis kommer dertil med 
blå blink. Det vil ofte være patienter, 

der er blevet henvist af deres egen 
læge. Går du til egen læge med ondt 
i maven, kan han henvise til nærmere 
undersøgelse på sygehuset. Drejer det 
sig om observation for f. eks. blind-
tarmsbetændelse, vil den praktiserende 
læge ringe til den vagthavende spe-
ciallæge på sygehuset, så de sammen 
kan vurdere, om det er nødvendigt at 
komme på sygehuset.

Fremme på sygehuset kommer man til 
akutmodtagelsen. På nogle sygehuse 
er det i dag spredt på flere afdelinger 

– en for hver slags sygdom. Observa-
tion for blindtarmsbetændelse vil altså 
komme til akutmodtagelsen på organki-
rurgisk afdeling. 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om en 
fælles akutmodtagelse går ud på, at 
man rent fysisk kun skal henvende sig 
ét sted på sygehuset. Her vil forskel-
lige speciallæger være til stede, så man 
kan blive undersøgt for flere ting på én 
gang og få gang i behandlingen med 
det samme.

En kvinde er netop kommet med ambulance uden udrykning ind til skadestuen. Sygeplejersken tager imod inde på en af modtagelsesstuerne.
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Michael må en tur omkring skadestuen for at få syet et sår sammen.

Fra ambulancen melder Falckredderne, hvilke patienter de kommer med, så de  
ansatte på skadestuen kan nå at forberede sig.

Frederik viser stolt 
sin nye gipsarm 
frem.
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Her bliver du også behandlet
Sygehusene er en stor del af sundhedsvæsenet, og det er også dem, 
det handler om i arbejdet med Fremtidens Sygehuse.

Men der er også andre steder, man går til for at blive behandlet. 
Langt de fleste besøg i sundhedsvæsenet er gratis – sygesikringen 
i Danmark betaler regningen, og Region Syddanmark står for 
administrationen af ordningen.

Den praktiserende læge er som regel indgangen til resten af aktørerne i sund-
hedsvæsenet. Det er ens egen læge, der sender en videre, hvis han ikke selv kan 
behandle. 
Har du ondt i ryggen, kan du blive sendt til fysioterapeuten. Er det ørerne, den er 
gal med, kan en ørelæge være løsningen. Skal du undersøges mere grundigt, skal 
du muligvis på sygehuset.

Den praktiserende læge

Lægevagten træder til, når ens egen læge lukker aften, nat og weekend. Læge-
vagten bruger du i de tilfælde, hvor det ikke kan vente, til din egen læge holder 
åbent igen. 

Lægevagten

Har du brug for at blive behandlet af en fysioterapeut, kan du selv henvende dig 
til fysioterapeuten.
Hvis sygesikringen skal dække noget af udgiften, kræver det dog, at den praktise-
rende læge har lavet en henvisning.

Fysioterapeuten
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En speciallæge er en læge, der har specialiseret sig i et bestemt sygdomsområde 
– f.eks. øre-næse-hals eller øjenlæge.
Døjer dit barn med mellemørebetændelse kan du selv henvende dig til ørelægen 
for at få en tid. 
Til andre speciallæger kræves dog en henvisning fra din egen læge.

Den privatpraktiserende speciallæge

Når man er fyldt 18 år, kan man selv vælge, hvilken tandlæge man vil behandles af.
Børn og unge under 18 år går til den kommunale tandpleje.

Tandlægen

Det skal også med i overvejelserne om Fremtidens Sygehuse

-   Der bliver 25.000 flere indbyggere i Region Syddanmark 
frem til år 2020

-   Der vil komme 80.000 flere ældre over 65 år, det er en 
stigning på 80%

-   Sygdomsbilledet vil ændre sig med flere patienter med 
kroniske livsstilssygdomme

-   Stadig flere patienter fejler flere ting, når de indlægges 
akut på sygehuset. Derfor skal de behandles af flere slags 
speciallæger.
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Her kan du få mere viden

www.regionsyddanmark.dk 
/fremtidenssygehuse
En samlet indgang til alle oplysninger i forbindelse med Frem-
tidens Sygehuse.

www.sst.dk
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan læse mere om 
Sundhedsstyrelsens 24 anbefalinger til akutberedskabet, og 
se hvilke andre opgaver Sundhedsstyrelsen har.

www.sundhed.dk
En hjemmeside, hvor man kan læse mere om sygehusene i 
Region Syddanmark. De sygehuse, der ikke har egen hjemme-
side, har samlet oplysninger her.

Her kan man også blive klogere på en lang række ting om 
sundhedsvæsenet.

www.sundhedsdialog.dk
Fredericia og Kolding Sygehuse står bag sundhedsdialog.dk. 
Medarbejdere fra sygehusene skriver indlæg på en weblog, 
som man kan læse og kommentere.

www.regioner.dk
Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske 
regioner, der varetager regionernes interesser nationalt og 
internationalt. 
Her kan du læse om Danske Regioner, foreningens værdier, 
bestyrelse, udvalg og medarbejdere.

www.regionmidtjylland.dk
På naboregionens hjemmeside kan du læse om, hvordan de 
vælger at arbejde med den fremtidige indretning af sygehu-
sene i regionen.
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www.im.dk
På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside kan du 
læse mere om love og regler på sundhedsområdet.

www.patientforeningen-danmark.dk
En hjemmeside for Patientforeningen Danmark, der varetager 
patienters rettigheder.

www.dsi.dk
På Dansk Sundhedsinstituts hjemmeside kan man læse mere 
om instituttets forskning, udredning og rådgivning på sund-
hedsområdet
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