
 

Hvilke værdier og holdninger skal vi 
bygge sundhedsvæsenet på? 
Hvad skal vi især arbejde på at gøre bedre i 

fremtiden? Hvad gør vi ved de kommende års 

mangel på arbejdskraft? Det er nogle af spørgs-

målene i den debat, som Danske Regioner giver 

bolden op til her.

Debatten kommer blandt andet til at foregå 

på fire ”borgertopmøder” rundt om i landet. 

Borgernes holdninger og prioriteringer giver 

vigtige impulser til de store sundhedspolitiske 

beslutninger, der står lige for døren. 

 

Debatten er lagt til rette af et særligt udvalg i Danske Regioner, bestående af  Aleksander Aagaard

Kirsten Devantier 

Thomas Krog

Poul-Erik Svendsen

Henrik Thorup og  

Vibeke Storm Rasmussen 

(formand).
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kyndige hænder

Vi kommer til at mangle hver femte, 

hvis vi ikke passer på.

borgere og politikere i øjenhøjde

...Store værdier på spil.

koLoFon

DebatMagasin om det 

danske sundhedsvæsen 

er udgivet af Danske 

Regioner i samarbejde med 

Teknologirådet. 

De holdninger, der  

udtrykkes, er ikke 

nødvendigvis identiske 

med Danske Regioners 

holdning. 
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Idé og koncept

Dansk Kommunikation ApS

26

stuegang for 100 

år siden

Var du for fræk, blev 

du straks udskrevet.

InDhoLd

8

Hvordan får vi mest sundhed for alle? Er det ved at lade det private gå ind og 
konkurrere med det offentlige? Eller er det ved at beholde sundhedsvæse-
net helt i offentligt regi? Kan det offentlige og det private samarbejde på en 
fornuftig måde – og hvilke funktioner er det, de private så skal tage sig af? 

kirsten devantier, region sjæLLand, venstre
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TIDoBLIng – I 2002 blev det 

lettere for borgere at blive 

opereret på privat sygehus for 

det offentliges regning. Siden 

er udgifterne til dette tidoblet 

til ca ¾ milliard sidste år. Især 

på det ortopædkirurgiske  

område er det gået stærkt. 

Her tegner de private sig for 

ca. 15 procent af alle pa-

tienterne. Væksten er gået  

stærkt de sidste år, og der 

kan ske endnu et hop, når 

den såkaldte ventetid s ga-

ranti, igen kommer ned på en 

måned. Det sker  1. juli 2009, 

når sygehusene har overvun-

det følgerne af den faglige 

konflikt.

Fakta Faktor 10

31
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Pas På

Magasinet er fyldt med 

engle og djævle. 

money money money

Hvor meget sundhed har vi råd 

til? Skal samfundet betale for 

behandlinger, der alene skal 

øge i øvrigt raske menneskers 

livskvalitet? Burde vi bruge 

færre kræfter på håbløst syge 

– og koncentrere os om dem, 

vi faktisk kan hjælpe?

18

12

10

goddag til robotterne

Plejer er død. Mød hendes 

efterfølger.

ganske enkelt ret indviklet

Evas historie i 12 scener .

regionerne i danmark
 

Fra 1. januar 2007 blev de 14 amter 

erstattet af fem regioner. De hedder 

Region Hovedstaden, Region 

Sjælland, Region Syddanmark, Region 

Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Regionerne driver det offentlige 

sundhedsvæsen i Danmark. De 

har ansvaret for sygehusene og  

indgår aftaler med blandt andet de 

praktiserende læger, speciallæger, 

tandlæger, kiropraktorer og 

fysioterapeuter. Målet er at sikre, 

at danskerne får den behandling, 

de har brug for, uanset hvor de bor i 

landet. Regionerne bruger i år  ca. 85 

milliarder kroner på sundhed.

 

Ud over sundhedsvæsenet driver 

regionerne en række sociale 

institutioner for psykisk handicappede 

og kriminelle unge. Regionerne har 

desuden opgaver inden for regional 

udvikling. De skal blandt andet være 

med til at sikre, at erhvervslivet i 

regionerne har gode betingelser. 

Der er lidt over 110.000 personer ansat 

på fuld tid i regionerne – de fleste af 

dem er læger, sygeplejersker, social- 

og sundhedsassistenter samt andet 

sundhedspersonale. Regionerne ledes 

af folkevalgte politikere. Der er 41 

politikere i hvert af de fem regionsråd, 

der ledes af en regionsrådsformand.  
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regionsrådsFormænd

Bolden op

Bent Hansen
Formand for Region Midtjylland 

Vibeke Storm Rasmussen
Formand for Region Hovedstaden

Det er tid at give bolden op til en ordentlig debat om sundhedsvæsenet her i lan-

det. Det er udmærket at diskutere kræft, ventelister,  børnepsykiatri hver for sig. 

Men tingene hænger altså sammen. Ikke bare fordi vi skal have pengene til at slå 

til. Også fordi sundhedsvæsenet handler om værdier, der for mange er vigtigere 

end penge: Omsorg, tryghed, lighed og tillid...   

 

Vi er midt i en rivende udvikling. Teknikken giver muligheder, som vi ikke turde 

drømme om for 10 år siden. Vi kan redde stadig flere liv og lemmer. Vi kan også  

give flere mennesker mere livskvalitet. Det handler ikke kun om at føje år til livet, 

men også om at føje liv til årene. Det kræver, at vi tør investere store summer. 

Alene på sygehusområdet er der brug for at  investere mange milliarder over de 

næste ti år, hvis vi skal have et sygehusvæsen som de bedste i verden.  

 

Vi skal holde hus med pengene. Vi skal bruge flere af dem – ingen tvivl om det. 

Men vi skal også vende hver krone. Alle danskere betaler i forvejen i gennemsnit 

ca. 20.000 kr. om året for sundheden  – langt de fleste via skatten. Det er prisen 

på en jordomrejse eller ca. 2/3 af det, som det koster gennemsnitsdanskeren at 

bo. Udgifterne vokser i øvrigt dag for dag. Blandt andet fordi befolkningen bliver 

ældre, og fordi vi får bedre muligheder for at råde bod på skavankerne. 
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Ulla Astman
Formand for Region Nordjylland

Kristian Ebbensgaard
Formand for Region Sjælland  

Vi mangler masser af hænder. Mange steder i landet er der ved at blive langt til 

den praktiserende læge. Sygeplejersker er stærkt efterspurgte. Om ti år vil måske 

hver femte job i sundhedssektoren stå ledigt, hvis vi ikke gør noget effektivt nu 

og her.  Det bliver svært at få mandskab til alt det, som vi egentlig har råd til. 

Kravene bliver derimod ikke mindre. Det er for eksempel ikke godt nok, at 

sundhedsvæsenet behandler os, når vi er blevet syge. Det skal også hjælpe med 

genoptræning efter sygdom – og med at forebygge, at sygdom i det hele taget 

opstår. Også derfor skal der prioriteres hårdt i de kommende år.

Vi er en del af en international udvikling.  De fleste af problemerne har vi fælles 

med andre lande. Vi kan også tit finde inspiration til bedre løsninger i udlandet. 

Ikke mindst i EU arbejdes der hårdt på at gøre samarbejdet tættere. Blandt  

andet for at gøre det lettere at blive behandlet i andre EU lande for hjemlandets  

regning. Det har fordele men også ulemper – og det vil ændre vilkårene meget, 

hvis det ellers gennemføres.  

Derfor er det en vigtig debat, som regionerne her giver bolden op til.  

Tak til alle, der tager sig tid til at deltage.   
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06 tre perspektiver

Sundhedsvæsenet er en...

Hvordan skal forholdet være mellem borgerne 
og deres sundhedsvæsen? Det er et spørgsmål med 
mange svarmuligheder. 

egentlig er det en debat om de værdier, som vi synes 
samfundet skal bygge på. 

Her er tre forskellige holdninger sat op imod  hinanden. 
Hvem har mest ret? 

Før eller siden sætter kroppen ud. Vi (og vores nærmeste) havner i fuldkommen 

hjælpeløshed. Her har vi brug for et sundhedsvæsen, som tager ansvaret. 

Fuldt ud og hver gang. 

Det sundhedsfaglige personale skal sørge for, at vi får den behandling, der er bedst 

for os. De er som regel bedst til at vurdere det. Vi må til gengæld kunne stole på,  

at det er vores behov, de tilgodeser. Ikke hensynet til  deres egen karriere, økonomi  

eller fagforeningspolitik. Sundhedsvæsenet er et udtryk for samfundets  

solidaritet med de svageste. 

Det betyder også, at de mest trængende skal behandles først. Ikke dem, der råber 

højest eller taler bedst for netop deres syge moster. 

Og det er direkte uansvarligt at bruge tiden på at lave flottere bryster på unge piger, 

når der mangler læger til livsvigtige operationer. 

Sommetider kommer vi også selv i anden række, fordi andre har større behov. Det må 

man finde sig i. Man kører jo også ind til siden, når ambulancen skal frem, selvom man 

har travlt. 

Sundhedsvæsenet skal strække sig til det yderste for at hjælpe de syge. Ikke fordi de har 

krav eller rettigheder, men fordi det er det menneskeligt rigtige. Og vi andre skal hjælpe 

til med de muligheder, som vi nu har. F.eks. ved at hjælpe en syg nabo, putte penge i 

indsamlingsbøssen, gå ind i arbejdsmiljøarbejde på jobbet eller melde sig som bloddonor.   

...støttende hånd
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...serviceleverandør

...samarbejdspartner

Det er meningen med sundhedsvæsenet at levere service. På den måde ligner det vejvæsenet og  

elværkerne. Vi betaler – de leverer. Det har også meget til fælles med private firmaer, der sælger  

serviceydelser. F.eks. forsikringsselskaberne. 

Derfor bør sundhedsvæsenet også levere det borgerne ønsker, og når de ønsker det. Borgerne skal 

ikke have læger eller andre til at bestemme, hvad de må købe for deres egne penge. Når de betaler 

via det offentlige, bør de have ret til at vælge mellem gennemskuelige alternativer – ikke bare

 mellem et antal sække med hver sin kat. 

Derfor skal der sættes nogle bestemte standarder for kvaliteten,  som den praktiserende læge og 

sygehuset skal leve op til. De skal  blandt andet sørge for, at lægen hele tiden følger med på sit felt. 

gør de ikke det, skal de have en      .    

 

Så får borgerne reelle rettigheder.  De skal ikke finde sig i sundhedsvæsenets mere eller mindre gode 

forklaringer på, at de ikke får, hvad de ønsker. Ej heller skal de gøre sig fortjent til service ved at leve 

sundt. Tværtimod kan de stille krav og stille myndighederne til regnskab, når service ikke er i orden. 

Der er faktisk ikke andre krav til borgeren end at han passer sin tur. ligesom i supermarkedet. 

Patienter er borgere, der er blevet syge. Sundhedsvæsenet skal møde dem 

i øjenhøjde og gøre behandlingen til en fælles sag.  

Bortset fra de akutte situationer, er det normalt muligt at få et samarbejde 

i stand. langt de fleste møder mellem patienter og sundhedsvæsen er 

dagligdags og uden drama. Ofte drejer de sig om kroniske sygdomme, som 

patienten kan leve forholdsvis normalt med, hvis samarbejdet med sund-

hedsvæsenet ellers fungerer. Der er særlig grund til at trække så meget som 

muligt på patienterne egne ressourcer, nu da vi mangler sundhedspersonale. 

Heldigvis har mange patienter mange ressourcer. De kender deres egen 

sygdom bedre end det meste forbipasserende sundhedspersonale. 

De kender også ofte behandlingsmulighederne og kan hive fat i fejl eller 

selvmodsigende råd. Sundhedspersonalet skal ikke lade som om, at de har 

patent på sandheden, men lægge tvivl, muligheder og risici åbent frem. De 

skal hjælpe patienten med at veje for og imod, men de skal hverken fjerne 

valget eller konsekvenserne. 

F.eks. vil nogle patienter ikke følge den foreskrevne behandling. Andre 

ønsker ikke at træne eller ændre livsstil. Det får ikke bare konsekvenser for 

helbredet, men også for de tilbud, patienten får i næste runde. Sundheds-

væsenet skal ikke kun se på, hvor behovet er størst, men også på hvor  

nytten af dets indsats er størst. Og her spiller patientens vilje til at  

investere i samarbejdet en rolle.   
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Patienterne skulle 
først og fremmest 
holde sig i ro. På 
Præstø Sygehuse 
skulle de f.eks. 
”vise lydighed 
og Agtelse mod 
lægerne..samt 
tilbørlig føielighed 
mod Opvarter-
personalet”. Var 
de frække eller  
uanstændige 
blev de straks 
udskrevet

debatmagasin om sundhedsvæsenet • oktober 2008

Fortidens sygehuse

Næst efter kønsdriften…

Siden middelalderen har vi haft 

særlige huse for syge i de større byer, 

bl.a. for at undgå smittefare, men 

fra midt i 1700 tallet åbner de første 

hospitaler. Først i København, men i 

løbet af de næste 100 år i næsten alle 

købstæder. 

Hospitalerne var mest opholds- 

steder for folk, der ikke kunne klare 

sig på grund af sygdom eller handi- 

cap. Rummene var trange. Det kunne 

være svært at sove for skrigen,  

klagen og hosten. Ofte måtte  

patienterne have alle ejendele i sen-

gen. WC´er havde man ikke. luften 

var tung af brænderøg, menneske-

lugte og smittekim. 

Behandling forekom sjældent. Kirur-

gien udvikles så småt fra anden del 

af det 18. århundrede, da man lærer 

at bedøve patienterne med æter og 

kloroform. Og bakterier havde ingen 

opdaget endnu..

Patienterne skulle først og fremmest 

holde sig i ro. På Præstø Sygehus 

skulle de f.eks. ”vise lydighed og 

Agtelse mod lægerne..samt tilbørlig 

føielighed mod Opvarterpersonalet”. 

Var de frække – eller uanstændige – 

blev de straks udskrevet. 

 

Det første mere moderne hospital 

blev bygget på Bispebjerg ved Køben-

havn. Byggeriet begyndte i år for 100 

år siden. Sengestuerne skulle være 

lyse – og der skulle kun være 12 senge 

i hver. Højrefløjen i Københavns 

Borgerrepræsentation gik dog imod 

denne ”hospitalsluksus” og krævede 

de gamle 30 mandsstuer tilbage. 

Man landede på 16-sengs stuer som 

kompromis. 

I 1930 erne havde Danmark flere hun-

drede sygehuse – de fleste ganske små. 

De var tit ledet af en kirurg, der tog sig af 

alle operationer. Først i løbet af 60´erne 

bygges centralsygehuse i alle dele af 

landet, hvor specialister kunne behandle 

lidt mindre almindelige sygdomme.   
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Meget af udviklingen er bestemt af 

specialisering blandt læger og andet 

sundhedspersonale. I 1935 var der ca. 15 

ansatte på en typisk afdeling med 20 

senge. 4-5 sygeplejersker og én enkelt 

læge. I 1995 ville en typisk afdeling med 

samme sengetal i stedet have ca. 80 an-

satte, heraf 22 sygeplejersker og 9 læger. 

Der er også kommet helt type typer af 

personale. I begyndelsen af 70´erne var 

der 4 slags personale på en afdeling, i 

1995 var tallet vokset til 13. I 1970 var 

der 6 faggrænser at holde rede på i en 

sygehusafdeling. 25 år senere var der 78 

faggrænser. 

Og udviklingen fortsætter hele tiden i 

retning af større, bedre og mere indvik-

lede sygehuse. Så det er ikke urimeligt 

at påstå - med en lille omskrivning af et 

gammelt ord - at næst efter kønsdriften 

er ingen menneskelig drift sværere at få 

styr på end sygehusdriften... 

stuegang med professor anno 1909 Frederiks Hospital
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En 25-årig kvinde – Eva - indlægges akut 

med diaré og feber. Hun er bleg og har 

ondt i maven. Blodprøver viser kraftig 

betændelse og en scanning af bughulen 

viser betændelse i tyktarmen. Tarmen 

er udvidet. Der er fare for, at der går hul 

på den. Hun opereres inden for få timer. 

Tyktarmen fjernes. Mikroskopi af tarmen 

viser, at hun havde blødende tyktarms-

betændelse. Derfor får hun antibiotika 

efter operationen. 

Eva udskrives fire dage senere. Trådene 

fjernes af hendes egen læge efter en 

uges tid. Efter en kontrol fire uger senere 

kan hun erklæres helt rask. 

Evas historie er ikke bare helt almindelig. 

Den er også ganske enkel.  

 

Mange fejlmuligheder
Og så alligevel ikke. Undervejs har Eva 

passeret op imod en halv snes læger 

og ganske mange faggrænser. Ud over 

pleje- og servicepersonale har bl.a. bio-

analytikere, radiografer og farmaceuter 

bidraget til at gøre hende rask. 

Det gav hende chancen for en højt kva-

lificeret behandling. Men det gav også 

masser af risici for fejl, koordinations- 

problemer og forvirring.      

Prøv at se filmen igennem igen i et lidt 

langsommere tempo.     

debatmagasin om sundhedsvæsenet • oktober 2008

medicinsk speciaLisering CASE

Organisationen gør det enkle indviklet...    

Scener fra et sygehus
Filmen og eva har 12 scener: 

En 25-årig kvinde indlægges akut på medicinsk afdeling på grund af diaré og feber.

  7 

 8 

 9  

 10 

 11 

 12 

 1  

 2  

3  

4  

 5 

 6 

Eva ringer til lægevagten, der henviser til sygehuset... 

Vagthavende på medicinsk afd. undersøger og 
indlægger hende...  

Sygeplejersker tager blodprøve, der går videre til...

laboratoriet, som analyser prøven. 

Resultatet går til vagthavende, der vurderer det 
og sender Eva til scanning...

Scanningsbilleder går tilbage til vagthavende 
(der i mellemtiden er udskiftet)... 

Eva overføres til kirurgisk afdeling, og opereres 
af et hold af bl.a. narkoselæger og kirurger. 

Prøver af tarmen analyses, resultatet går videre til... 

vagthavende (der i mellemtiden er udskiftet)
som ordinerer antibiotika...

3 dage senere udskrives Eva af (en ny) vagthavende...

Egen læge fjerner hendes sting... 

4 uger efter møder Eva til kontrol hos endnu en ny læge i det 
kirurgiske ambulatorium. 
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...It gør det indviklede enkelt 

Det sker på store skærme, der er sat op 

på væggene. De viser bl.a., hvor langt de 

er operationsstuerne. Er man forud eller 

bagefter tidsplanen? 

Så ved dem, der skal klargøre næste pa-

tient til operation, hvor travlt de har. Det 

samme gør personalet på opvågnings-

afsnittet og dem, der skal tage imod 

senere i kæden. Snart vil det også blive 

muligt at se, hvor i huset hver enkelt 

ansat befinder sig. 

Den oplysning bliver sendt fra en særlig 

chip i personalets mobiltelefoner. Over-

blikket har gjort Horsens til et forbillede 

for andre kirurgiske afdelinger i ind- og 

udland. Den nye teknik er udviklet i sam-

arbejde med Aarhus Universitet. 
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Scener fra et sygehus
Filmen og eva har 12 scener: 

På Horsens Sygehus kan de se nøjagtigt, hvor langt hver enkelt kirurgisk patient er nået i dagens program.
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ny teknoLogi

”lige nu arbejdes der med at udvikle en 

robot, der kan tage blodprøver,” fortæller 

lasse Mogensen, direktør i RoboCluster, 

der er et vidensnetværk af danske robot-

forskere og virksomheder.  

”De fleste af robotterne får patienten 

ikke at se. De vil arbejde med at gøre 

senge rent,  dosere medicin og med at 

gøre redskaber sterile. Robotter kan godt 

skelne mellem forskellige slags vasketøj, 

stoppe det i maskinen, tørre og lægge 

det sammen,” siger han.

Når robotterne 
kommer
Robotter der opererer på mennesker. 
Det lyder som fantasi fra en fjern 
fremtid. Men faktisk er DaVinci- 
robotten i dette øjeblik i gang med 
at operere prostata på danske syge-
huse. Og der vil komme stadig flere 
medlemmer af robotternes 
personaleklub i de næste 5-10 år. 

i danmark kommer robotterne især til at 

holde sig i baglokalet. i Japan er de helt  

fremme i forreste række.

 

På Aizu Centralhospital bliver gæsterne 

modtaget af Nikkto, der bl.a. kan hjælpe dem 

med at bære bagagen og finde det rigtige sted 

hen. Japans skæve aldersfordeling, med rigtig 

mange gamle og forholdsvis få unge, har skabt 

et marked for plejerobotter. Nikkto er simpel 

og er mest for sjov. Men i løbet af de næste par 

år regner hospitalet med at indsætte næste 

generation. De kan løse rigtige plejeopgaver, 

f.eks. hjælpe patienten ud af sengen og hen i 

bad. Eller underholde børneafdelingen.  
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- Ny teknologi, som for eksempel robotter og it, gør det muligt for 
lægerne at give bedre behandling. Men nye maskiner og apparatur er 
dyrt. Skal vi til enhver tid have den mest avancerede teknik? Eller skal 
vi købe os til nogle af de specielle behandlinger i udlandet?

pouL-erik svendsen,  region syddanmark, sociaLdemokraterne
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014 ny teknoLogi

Ingen har overblik over de tekniske 

fremskridt på sundhedsområdet i de 

næste 5-10 år. Nogle af dem er stadig 

forretningshemmeligheder. Der er længe 

blevet hvisket om ny og effektiv medicin 

imod frygtede lidelser som f.eks. skle-

rose og Alzheimers. Men klarer de nye 

piller nu også alle de prøver, som de skal 

igennem for at blive godkendt?  

Sikkert er det i hvert fald, at vi vil få 

mere medicin, der passer netop til os. I 

disse år bygges store gen-banker op over 

hele verden, også i Danmark. Materia-

let kan vise, hvem der har glæde af en 

bestemt medicin – og hvem der vil få 

alvorlige bivirkninger. 

Et eksempel er Herceptin, der er et ef-

fektivt middel mod brystkræft, men kun 

hos hver femte patient. 

Skræddersyet medicin

plasteret ved selv hvornår det 

er tid til at blive skiftet. Måske 

lyser en lille diode. Eller måske 

fortæller plasteret dig det med 

en venlig stemme?
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Hvis man synes, at der allerede er com-

putere alle vegne så bare vent: Vi har kun 

set begyndelsen. Om ti år skal vi kun på 

sygehuset, når noget er rigtig galt. Vi får 

langt bedre muligheder for at overføre 

super præcise billeder og andre data 

mellem borgere og sundhedspersonale. 

Typisk kan vi få råd og støtte via nye 

hjælpemidler med indbyggede compu-

tere derhjemme – det vil være lige så 

enkelt som at tale i telefon. Faktisk vil vi 

kunne klare rigtigt meget via de næste 

generationer af mobiltelefoner.

Det forsvundne hjerte 
”Det får vi også nytte af, når det er rigtig 

akut. Er der sket en ulykke, kan man 

sende forskellige slags data fra et hvilket 

som helt skadested. Så har sygehuset 

et præcist billede af problemet, når 

patienten dukker op,” forklarer margit 

kristensen, Alexandra Instituttet. 

”En anden teknologi vil gøre det let at 

finde ud af, hvem der er hvor i et syge-

hus. I dag kan personalet f.eks. følge 

med i patienternes hjerterytme på sine 

skærme. Men man ved ikke altid, hvor 

patienten er. Det er vigtigt, hvis der skal 

handles hurtigt,” siger hun.      

Vi får It i alting
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margit kristensen, alexandra instituttet: 

Computere skal hjælpe os til at undgå fejl 
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SPECIALCENTER

Ambulatorium, 

selvbehandling 

og træning
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018 uLigheder i sundhedsvæsenet

lige tilfælde skal behandles lige, 
uanset postnummer og pengepung
Sundhedsvæsenet skal først og 
fremmest gøre patienterne raske. 
Millimeterdemokrati må ikke 
stå i vejen

EkStrA – De mindst privilegerede i 

samfundet er dem, der bruger sund-

hedsvæsnet mest. Dem, der har mindre 

end 13 års uddannelse bag sig,  koster 

faktisk 3,8 milliarder mere om året, end  

dem, der har haft mulighed for en ud-

dannelse på mere end 13 år.  De dårligst 

uddannede er dog også dem, der dør 

først – i gennemsnit. Det bringer  deres 

udgifter til sundhed ned med 600 mio. 

om året.  Hvis de dårligst uddannedes 

sundhed – og forbrug af sundheds-

ydelser kom på samme niveau som de 

veluddannedes, kunne vi altså spare 3,2 

milliarder på sundhedsvæsenet om året.   

kilde: Iuel og Brønnum-Hansen. 
Statens Institut for Folkesundhed. 2006.

Ulighedssygdommene 

En række sygdomme rammer 

oftere, jo længere nede man 

er i samfundets ”hakkeorden”.  

De vigtigste ulighedssygdom-

me er – i nævnte rækkefølge

Depression

Rygerlunger

Hjertesygdom

Alkoholmisbrug

Slagtilfælde 

lungekræft

Demens

Hørenedsættelse

Diabetes 

kilde: Finn Diderichsen

Idealet og virkeligheden

Sundhedsvæsenet skal behandle folk, 

ikke forskelsbehandle dem. Det siger 

næsten sig selv. Idealet er, at lige til-

fælde skal behandles lige. Rang, stand, 

alder, køn og etnisk baggrund må ikke 

spille nogen rolle. 

Men det gør det sommetider alligevel i 

praksis. Undersøgelser viser, at ældre pa-

tienter ikke får samme behandling som 

yngre i tilfælde af en hjerneblødning.  

Der er også sociale forskelle på, 

hvilke tilbud du får blandt andet 

på kræft og hjerteområdet. Dem, 

der har klaret sig godt i samfun-

det i almindelighed, klarer sig 

også bedre igennem mødet med 

sundhedsvæsenet. 

Er der noget skævt i den måde 

systemet er indrettet?  

Fakta

3,2 mia.
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Kræftramte med god uddannelse og 

penge på bankbogen kommer hurtigere 

fra deres egen læge til undersøgelse og 

behandling på sygehuset. Især veluddan-

nede kvinder kommer markant hurtigere 

frem. Det viser en ny undersøgelse af 

rikke pilegaard hansen, 

Århus Universitet. 

Når nogen er mere lige end andre 

Det er pensionisterne og de arbejdsløse – de dårligst stillede i vores 
samfund - som bruger sundhedsvæsenet mest. Men bliver de mere 
raske af det? Det ser ikke sådan ud. Hvad skal vi gøre for at de 
dårligst stillede ikke er dem, som kommer mest på hospitalet? 

henrik thorup, region hovedstaden, dansk FoLkeparti
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? Gør lægerne bevidst forskel på   

 patienterne?  

Vi har ikke kortlagt, hvad årsagerne er. Et 

gæt er, at de veluddannede og økono-

misk velfunderede borgere har nogle 

flere knapper at trykke på, end borgere 

fra de lavere sociale klasser.

 

? Men lægen spørger vel ikke til   

 folks økonomi?

De velstillede og veluddannede er ofte 

også dem, der formulerer sig bedst. De 

har måske lettere ved at beskrive deres 

symptomer. En anden forklaring kan 

være, at lægerne ubevidst gør lidt mere 

for dem, der ligner dem selv. Vi ved det 

ikke. Vi ved bare, at der er en forskel i 

forløbene, når vi kigger på alle typer af 

kræftsygdomme
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Hvad er det, vi skal vælge fra, 
hvis vi skal prioritere?  
Er det de kosmetiske opera-
tioner, screeninger eller andre 
behandlinger, som tilbydes 
ellers raske mennesker? 

aLeksander aagaard

region midtJyLLand 

venstre 

debatmagasin om sundhedsvæsenet • oktober 2008

prioriteringer

Er der grænser for vækst ?

Danskernes bruger 

sundhedsydelser for 

ca. 100 milliarder kro-

ner om året. Der sæt-

tes hvert år initiativer i 

gang for 3-4  milliarder 

mere. Ca. halvdelen af 

dem  betales af  

besparelser i sundhedsvæsenet selv. I 

faste kroner er der tale om en vækst på 

et par procent.  Og vækst er nødvendigt, 

vurderer professor  i sundhedsøkonomi  

Jes søgaard, Institut for Sundhedsvæsen.   

?   Hvordan virker  finansministerens  

 krav om, at  sygehusene hvert år skal 

spare 2 pct. af  udgifterne?

”Det lægger en sundt pres på sygehusene, 

men det skal helst kombineres med  inve-

steringer i ny teknologi.” 

? Hvad sker 

der, hvis vi 

fryser udgifterne 

til sundhedsvæse-

net fast?

”Så vil vi halte 

endnu mere 

bagefter i frem-

tiden med de nye 

behandlinger, end 

vi gør i dag.”

? Hvad sker,  

 hvis vi i  

stedet bruger fem  

procent mere på sundhedsvæsenet  

om året? ”Som arbejdet er lagt til rette, vil 

så mange penge betyde mangel på læger 

og sygeplejersker. Men der kan investe-

res i udstyr, der sparer arbejdskraft, i nye 

arbejdsgange og nye måder at fordele 

arbejdet på. Det kan bl.a. føre til, at andre 

faggrupper kan efteruddannes til at tage 

noget af det arbejde, som f.eks. syge- 

plejerskerne laver nu. Så kan man godt 

vokse mere end i dag – hvis samfundet 

ønsker det.” 

”Hvordan sikrer vi sundheds-
personalets høje faglighed? 
Har vi fokus nok på, at et 
godt sundhedsvæsen kræver 
attraktive forsknings- og 
uddannelsesmiljøer, og at der 
også skal være tid til det?”

vibeke storm rasmussen 

region hovedstaden

sociaLdemokraterne

Er det acceptabelt, at 
der er kortere ventetid til 
behandling af dårlige 
knæ end til at behandle 
traumatiserede
flygtninge? 

thomas krog

region nordJyLLand

sF



021
Skal vi i højere grad bruge 
alternativ behandling, 
selvom det ikke er doku-
menteret, at det virker? 
Eller skal vi stå fast på, at 
offentlige sundhedskroner 
kun går til behandling og 
medicin, som vi er helt sikre 
på har en effekt?
 

kirsten devantier

region sJæLLand

venstre 

Skal borgere, som selv  
udsætter sig for en hel-
bredsrisiko, prioriteres 
lavere end andre? Eller  
skal de selv betale noget - 
for eksempel som vi alle-
rede nu ser for skiturister, 
som ikke automatisk får 
dækket hjemtransport,  
hvis de kommer til skade  
på deres rejse?

henrik thorup

region hovedstaden

dansk FoLkeparti

Kan man tillade sig at 
prioritere i sundhedsvæse-
net? Har alle syge ikke ret 
til alle muligheder? Eller 
får man i virkeligheden ikke 
bare en skjult prioritering, 
hvis vi ikke prioriterer 
åbenlyst?
 

pouL-erik svendsen

region syddanmark

sociaLdemokraterne

Fordelingen af sundhedskronerne er ikke et 
resultat af en overordnet plan, men af mange 
små beslutninger. de praktiserende læger  
bestemmer hvem og hvor mange, der henvises. 

på sygehuset bestemmer en ny læge, hvem der 
indlægges. En læge på afdelingen bestemmer, 
hvilken behandling der sættes i værk. Hospitals 
direktøren afgør, hvilke ressourcer afdelingen 
har til rådighed. Det sker under ansvar for 
regionsrådet, der sætter mål og rammer for 
sygehuset og aktiviteten. 

over vandene svæver regering og folketing, 
der skærer samfundskagen ud og somme-
tider øremærker penge til særlige opgaver.

de bruger sundhedskronerne
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prioriteringer

  
kilde:  Sundhedsministeriets Nøgletal. Juni 2007. Udviklingen siden 2002 

 

•  Vi bruger stadig mere sundhedsvæsen år for år. 
 Både sygehusene og egen læge får flere  
 patienter. 

•  Vi bruger også stadig mere på medicin.

•  Der bliver stadig flere læger og sygeplejersker  
 ved sygehusene. 

• Sundhedsvæsenet laver mere for pengene: 
 Produktiviteten er steget lige knap så meget  
 som de 2 procent om året, som finans-  
 ministeren kræver. 

Vi lader tallene stå et øjeblik

2.243.686
2.078.683

antal sygehusbehandlede borgere

  02       03      04      05      06                    

38.011.524

33.318.178

antal besøg hos egen læge

  02       03      04      05      06                    

5,8

offentlige medicinudgifter, mia.

  02       03      04      05      06                    

6,6 

  02       03      04      05      06                    

11.563

10.369

antal sygehuslæger

  02       03      04      05      06                    

30.535

29.229

antal sygeplejersker ved hospitaler

1,2       2,0      0,8     2,4      1,8               

  02       03      04      05      06                    

produktivitetsstigning, pct .
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hårde vaLg Forude – Selvom sundhedsvæsenet 

hvert år har leveret 5-7 procent flere behandlinger, skal 

der alligevel prioriteres hårdt. Danskerne efterspørger 

hele tiden flere ydelser fra både sygehuse og praktise-

rende læger. Samtidig stiger udgifterne til medicin, bl.a. 

på grund af nye og meget dyre præparater.       

Fakta 

Der burde kun være opprioriteringer på 
sundhedsområdet!
Vend du bare ryggen til virkeligheden! 
Så snupper jeg de bageste. 

Valgtvang!
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3 gANgE så mange hjerteoperationer på 10 

år. Danske sygehuse laver i dag ca. 12.000 

ballonudvidelser og bypass-operationer 

hver år – mod ca. 4.000 årligt for en halv 

snes år siden. Det er en følge af skiftende 

regeringers høje prioritering af hjertesyg-

dommene. De mange operationer er en af 

årsagerne til, at dødelighed af hjertesyg-

dom er faldet. 

Også kræftsygdommene har ligget i top-

pen af den politiske prioriteringsliste. Det 

blev i 90´erne en udbredt opfattelse, at vi 

var kommet til at halte bagud efter andre  

lande på kræftområdet. Siden er der inve-

steret hundreder af millioner i området, og 

vi behandler 28.000 flere tilfælde årligt end 

ved årtusindeskiftet. 

Psykiatrien er et tredje område, som politi-

kerne har ønsket at gøre noget særligt ved. 

I løbet af de sidste 10 år har 85 pct. af alle 

psykiatriske patienter f.eks. fået enestue.  

Behandling af kræftsygdomme 

er blevet løftet meget i de senere 

år, fordi det er blevet prioriteret 

politisk. Blandt andet skal  

patienterne ikke længere  

vente så længe mellem de  

undersøgelser, der kan være  

nødvendige for at stille en  

diagnose. Også ventetiden  

frem til behandling er sat ned  

i de såkaldte ”pakkeforløb”.  

 

Niels råberg Christensen, 

Klinikchef i Region Hovedstaden 

siger:

 

”De pakkeforløb, som vi har 

indført på tværs i systemet, er til 

glæde for både patienter og per-

sonale. Det er med til at gøre hele 

systemet mere smidigt. Hvis du 

får at vide, der er risiko for kræft, 

går hele din verden i stå. Derfor er 

det indlysende, hvad det gør for 

patienter, at vi kan færdigudrede 

dem på bare 5-6 dage nu mod 

tidligere 3-5 måneder. Samtidig 

ved patienterne præcis, hvilket 

behandlingsforløb, de skal igen-

nem, hvis de har kræft.”

Kræft prioriteres

3 x
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Nogen hævder, at der er nedlagt for mange senge-
pladser i psykiatrien. Andre mener, at psykisk syge 
ikke bliver mere raske af at blive indlagt, men 
tværtimod får det bedre af at modtage behandling 
uden at være indlagt. Skal vi gøre mere ud af den 
tidlige og opsøgende indsats overfor psykisk syge?

     thomas krog, region nordJyLLand, sF 

Flere behandles 

10 års resultater

Det har I mange år været et politisk ønske at komme væk fra de 

mange og lange indlæggelser på psykiatrisk afdeling og behandle 

langt flere problemer ambulant. Det er I høj grad sket. Samtidig 

har de indlagte fået bedre forhold – bl.a. enestue. Udviklingen 

har dog været meget forskellig fra region til region. 

For eksempel havde man i Region Hovedstaden i 2007 90  

psykiatriske sengepladser for hver 100 000 indbyggere. Region 

Midtjylland og Region Syddanmark havde tilsvarende 40,  

mens Region Nordjylland og Region Sjælland havde 50  

psykiatriske sengepladser pr. 100 000 indbyggere. 

De psykiatriske afdelinger tager sig af mange flere personer 

end for få år siden. Især er mange flere børn og unge kommet 

i behandling. Vi behandler omtrent otte gange så mange nu, 

som tilfældet var for 15 år siden

Patienterne er tilfredse med distriktspsykiatrien. Mere 

end 8 ud af 10 betragter de tilbud, de modtager som 

gode eller ligefrem enestående. 98 pct. føler sig velkom-

ne, lige så mange er tilfredse med rammerne og kontak-

ten til personalet. Lægerne og behandlingstilbuddene 

får topkarakter fra ni ud af ti. Det viser en undersøgelse 

blandt mere end 10.000 psykiatriske patienter, som 

regionerne udsendte i september. Tilfredsheden er 

tilmed steget lidt siden pa tienterne sidst blev spurgt i 

2005. Derimod er de pårørende langt fra tilfredse. Kun 

42 procent finder de store plusord frem, når de skal 

bedømme kontakten med distriktspsykiatrien.

”Kontakten med de pårørende 

er ikke i fokus,” forklarer nethe 

Zajaczkowska, der er talsmand 

for Landsforeningen Sind.” Det er 

ærgerligt. Her ligger jo noget af det 

netværk, som skulle skal være med 

til  at styrke helingsprocessen.”

? Hvorfor sker det ikke? Det skyldes næppe ond  

 vilje. Men det kræver ledelse og værktøjer, som 

man ikke har på de psykiatriske afdelinger. Der er 

behov for at opstille mål og planer for at nå dem. Det 

er der ikke så meget tradition for. 

? Hvordan når man derhen? Der er brug for at  

 evaluere  de tiltag der er i gang på en ordentlig 

måde. Vi har brug for at forstå bedre, hvad der står 

i vejen for flere succeser i psykiatrien. I dag hænger 

vi fast i en uigennemskuelig ”grød ”af velmenende 

projekter, der ikke rigtigt flytter.

Hvordan flytter vi psykiatrien? 

Antal enestuer

Antal ambulante 
besøg

Antal normerede 
sengepladser

1998 2007

udviklingen i antallet af sengepladser, 

Enestuer og ambulante besøg i sygehus- og 

ambulantpsykiatrien 1998-2007

Fakta    30%
30 procent af alle psykiaterstillin-
ger inden for børne- og ungdomsom-
rådet er ubesatte. På voksenområdet 
er manglen på psykiatere kun halvt 
så dramatisk. Omtrent hver sjette 
stol er tom. Antallet af psykiatriske 

læger er i øvrigt næsten fordoblet 
i de sidste 15 år – fra 694 i 1993 til 
1.270 i dag. Der er også ansat langt 
flere psykologer, mens sygeplejer-
skernes antal kun er vokset moderat 
på de psykiatriske afdelinger. Kilde: Danske RegioneR

AntAl personer i behAndling i voksenpsykriAtrien

AntAl børn og unge i behAndling på de børne- og 
ungdomspsykriAtiske Afdelinger

2.063

1994 1996 1998 2001 2002 1998 2003 2004 2005 2006 2007

93.942

80.588

17.688
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De psykiatriske patienters forhold er kri-

tisable på så mange fronter, at det næ-

sten er uoverkommeligt at remse dem 

op. Så lad mig nøjes med et par enkelte 

punkter. De rettigheder, som patienter er 

blevet udstyret med i de senere år i rela-

tion til ventetider, omfatter ikke psykia-

triske patienter. Medmindre tilstanden 

er så truende, at der skal ske indlæg-

gelse på ”røde papirer”, må man altså 

tåle at vente så længe, som manglen på 

sengepladser og behandlingspersonale 

dikterer. Retfærdigvis skal det nævnes, 

at man efter et langt og sejt pres fra bl.a. 

pårørende fik indført en ret, for børn med 

psykiatriske lidelser, til at blive under-

søgt og behandlet inden for to måneder. 

Men dette er langt fra godt nok. 

professor i sundhedsret, 
Mette Hartlev i Dagens Medicin. September 2008.   
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kyndige hænder

Vi mangler bare flere hænder

Måske kommer vi 

til at mangle hver 

femte hånd i sund-

hedsvæsenet om ti 

år. Måske bliver det 

kun hver syvende. 

Men det bliver der 

omkring - og det 

er svært at gøre 

så meget ved det. 

Sådan siger kjeld 

møller pedersen, 

professor ved Syd-

dansk Universitet. 

? Kan vi ikke bare uddanne nogle flere?

 Der er så få unge. Alle slås om dem. 

? Kan vi så ikke sætte lønnen op i sund 

 hedsvæsenet? Det er som at holde 

varmen ved at tisse i bukserne. Andre 

brancher, der mangler folk, vil gøre det 

samme. 

? Kan vi importere dem, vi mangler? 

 Vi har hentet en del i Polen og Tysk-

land. Men her får de snart mangel på 

personale. går man til f.eks. Indien er der 

også et moralsk spørgsmål. Og der skal 

bruges mange kræfter, hvis de skal falde 

rigtigt til. Kjeld Møller 
Pedersen, profes-
sor ved Syddansk 
Universitet

hænder
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Den hvide verden 
åbner sig

Hvordan får vi løst manglen på hænder i sundhedsvæsenet? Skal vi satse på 
at lave nye og korte, men helt specifikke uddannelser til særlige opgaver i 
sundhedsvæsenet? Kan vi bare blive ved med at hente læger og sygeplejersker i 
udlandet? Eller bruger vi i det hele taget vores personaleressourcer rigtigt?   

aLeksander aagaard, region midtJyLLand, venstre

Hvordan er det at tage en blod-
prøve? Hvordan føles det at stikke 
hænderne i en moderkage? 

Nordjyske unge fik  syn for sagn, da Regi-

on Nordjylland prøvede at fange dem ind 

til en fremtid i sundhedssektoren. Det 

skete i kampagnen ”Den Hvide Verden” i 

februar 2008. 

De unge fik mulighed for at opleve, hvor-

dan hverdagen fungerer på et moderne 

sygehus. Et ”reality hospital” viste, hvad 

der sker med en patient, som bliver bragt 

ind med 112, kommer videre til skade-

stuen og til behandling på forskellige 

afdelinger. Samtidig mødte de sygeple-

jersker og sundhedsassistenter, som 

fortalte engageret om deres arbejde. 

”Vores erfaringer viser, at mange unge 

ikke kender uddannelserne og mulig-

hederne for job i sundhedssektoren. Og 

så har de måske svært ved at se sig selv 

i et job i sektoren. Med vores kampagne 

vil vi forsøge at gøre det så realistisk som 

muligt, så de unge kan blive godt klædt 

på til at træffe et valg. Og så vælger de 

måske sundhedssektoren”, siger Ane 

Andersen, der er kontorchef i Region 

Nordjylland. 

Radiospots, sms-tjenester og busrekla-

mer var nogle af de andre metoder, som 

regionen brugte for at invitere de unge 

ind i sundhedsvæsenets ”hvide verden”.

? Kan vi så ikke bruge mere  

 teknologi?  Der er helt sikkert 

noget at hente, især i nye arbejds-

gange. Men tro ikke, at robotterne 

klarer problemet.

? Kan vi nedsætte vores sund -  

 hedsforbrug? Det har været 

svært hidtil. Men det betyder me-

get. Hvis vi ikke går mere til lægen 

om ti år end nu, så mangler vi 200 

praktiserende læger. Hvis vi går til 

lægen bare en procent mere, så 

mangler vi 600. 

? Kan vi så ikke holde bedre på 

  dem, vi har?  Det må vi prøve.  

Blandt andet skal lederne i det 

offentlige sundhedsvæsen have 

mere frirum til at anerkende med-

arbejdere, der gør det godt. giv 

dem en begejstringskonto!  

? Hvor kommer personalet især  

 til at mangle?  Det afhænger 

af, hvor gode de er til at tiltrække 

og fastholde rundt omkring. Det 

rammer hårdere, jo længere man 

kommer fra de store byer.   
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kvaLitet i sundhedsvæsenet

Er det godt nok?

Er det godt nok?

Eksperten svarer:

Hvor godt er det 

danske sundheds-

væsen? 

 

Spørgsmålet læg-

ger op til et følel-

sesladet svar. Men 

man kan også få 

et svar, der bygger 

på fakta. Hvis man  

har god tid.   

For først må man 

forklare, hvad man 

mener med god 

kvalitet. Er det lægens evne til at lytte 

eller til at huske at vaske hænder? Er det 

sygehusmadens  eller behandlingens 

resultat? Måske er det lidt af det hele, 

lidt til og meget mer´..   

Derefter må man undersøge, om sund-

hedsvæsenet lever op kravene. Det er 

lidt af en opgave. Sundhedsvæsenet  er 

et dyr med utallige hoveder. Hvert år 

udføres millioner af behandlinger af alle 

mulige slags på næsten lige så mange 

mennesker.  En af dem, der undersøger 

kvaliteten er paul bartels, cheflæge i Det 

Nationale Indikator Projekt. 

? Hvilken form for kvalitet måler I?

 Vi ser på, om patienterne får den 

behandling, som videnskaben anser for 

bedst. Og så ser vi på, hvor længe de 

overlever.

? Hvordan er kvaliteten sammenlig- 

 net med Sverige eller USA?

Det er forskelligt fra sygdom til sygdom. 

Vi ligger f.eks. rigtig godt, når det drejer 

sig om apopleksi og hoftebrud – og også 

når vi taler om diabetes, der følges på 

sygehuset. Derimod er der stadig plads 

til forbedring på f.eks. hjertesvigt og 

En måde at forbedre kvaliteten er at 

spørge patienterne. Efterhånden har 

man fundet ud af at spørge, så man får 

svar frem, som man kan lære af. Èn af 

metoderne er ganske enkel. Man beder 

de tidligere patienter kommentere med 

deres egne ord.

paul bartels, Cheflæge 

i Det Nationale 

Indikator Projekt

Skipperkroens 
labskovs 
er altså bedre 
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Der er langt til det fejlfri 
sygehus. Til gengæld kan 
man sætte ind der, hvor fejl 
er mest livsfarlige. 

Det er udgangspunktet for Ope-

ration life, der blev sagt i gang i 

april 2007 af Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed og TrygFonden. 

Operation life har fundet seks 

områder, hvor der skal strammes 

op. Der indføres ikke nye måder 

at behandle på. Det handler om 

at forebygge dødsfald ved at 

sikre, at alle patienter får den 

behandling, som man ved er den 

bedste. Siden april sidste år har 

sygehusene tilsammen haft 870 

færre døde end man skulle for-

vente ud fra tidligere erfaringer 

og patienternes sammen- 

sætning. 

Region Sjælland er med i Opera-

tion life på alle seks områder. 

På intensivafdelingen på Næst-

ved Sygehus har man taget en 

række konkrete skridt for at 

mindske risikoen ved at ligge i 

respirator.

Patienterne skal eksempelvis 

helst være vågne, når de er 

koblet til respiratoren. Så er de 

selv med til at trække vejret, så 

musklerne til at trække vejret 

beholder deres funktion. De skal 

have forebyggende behandling 

imod blodpropper. Hovedgæ-

ret på sengen skal være hævet 

mindst 30 grader så mavesaften 

ikke løber op i halsen og derfra 

ned i lungerne. Det kan nemlig 

give lungebetændelse, siger 

sygeplejerske Pia Bakkegaard, 

Næstved Sygehus. Hun udgør 

afdelingens Operation life Team 

sammen med overlæge Bjarne 

Fogh og sygeplejerskerne Mona 

Buhmann og Susanne Christof-

fersen.

lungecancer. Vi skal også have forbedret 

kvaliteten i weekenderne. 

? Hvad er det generelle billede?

 Broget. Fuldt af nuancer. Der er helt 

sikkert større forskel internt i Danmark, 

Sverige og USA end der er imellem de 

tre lande.

operation Life teamet på intensivafdelingen på næstved sygehus består af 

(fra venstre) sygeplejerskerne Susanne Christoffersen, Pia Bakkegaard og overlæge 

Bjarne Fogh. På billedet mangler sygeplejerske Mona Buhmann. 

Operation life - det ufarlige sygehus

Ingen operation har hidtil reddet så 
mange som Operation life  
Jeg sagsøger dem. De spolerer min 
forretning!    Skipperkroens 

labskovs 
er altså bedre 

TOBAKS-
FASCISTER!!! 

tak til alle de 
søde piger...

De er så søde 
på afdelingen

Det var et fint ophold, men 
stuekammeraten snorkede 
som et mindre savværk

JEG 
VENTEDE 
I 3 STIVE 
TIMER
PÅ ET GLAS 
VAND!!

FO
TO

: O
PE

R
A

TI
O

N
 l

IF
E

Skipperkroens 
labskovs 
er altså bedre 

TOBAKS-
FASCISTER!!! 

tak til alle de 
søde piger...

De er så søde 
på afdelingen

Det var et fint ophold, men 
stuekammeraten snorkede 
som et mindre savværk

JEG 
VENTEDE 
I 3 STIVE 
TIMER
PÅ ET GLAS 
VAND!!

Skipperkroens 
labskovs 
er altså bedre 

TOBAKS-
FASCISTER!!! 

tak til alle de 
søde piger...

De er så søde 
på afdelingen

Det var et fint ophold, men 
stuekammeraten snorkede 
som et mindre savværk

JEG 
VENTEDE 
I 3 STIVE 
TIMER
PÅ ET GLAS 
VAND!!



030 veLFærd tiL saLg? 

debatmagasin om sundhedsvæsenet • oktober 2008

Der er afsindig langt fra Danmark til 

det, man kunne kalde ”amerikanske 

tilstande”, hvor retten til behandling 

sidder i din pengepung eller forsik-

ringspolice. Det siger sundhedsøko-

nom Jakob kjellberg, Dansk Sund-

hedsinstitut. 

? Men nærmer vi os ikke, når 800.000 har    

 forsikret sig til en hurtigere behandling? 

Det er et skævt billede. hvis 800.000 har sådan en for-

sikring til måske 1.200 kr. om året, så betaler selskaberne 

højst én procent af samtlige hospitalsbehandlinger. 

? Overtager de private sygehuse ikke en større  

 del af behandlingerne? 

De vokser noget hurtigere end de offentlige. Det er et poli-

tisk ønske. De private hjælpes frem af f.eks. behandlings-

garantien, hvor det offentlige betaler en overpris i omeg-

nen af ca. 25%, når de overlader opgaver til de private.    

?   Er det et problem, at privathospitalerne vokser? 

 Det er jo det offentlige, der sætter standarden. Hvem 

har noget imod, at toget køres af Arriva i stedet for DSB? 

Udfordringen er at få prisen ned.

der er færre operationer på 

de offentlige sygehuse end 

der kunne være. 

Specialiserede kirurger og 

narkosesygeplejersker får 

langt bedre løn på private 

hospitaler. Derfor søger 

en del af dem over i det 

private. Resultatet er groft 

sagt flere knæoperationer 

og færre hjerteoperationer. 

Samtidig står offentlige 

operationsstuer tomme 

mange af døgnets timer. 

Ca. 10 procent af de penge 

som private sygehuse får fra 

det offentlige blev sidste år 

brugt til operation af fedme.  

antal patienter, der fik foretaget en fedmeoperation 
i 2006 og 2007 på hhv. offentligt og privat sygehus

51
kilde: Danske Regioner: Vækst i brug af det udvidede frie sygehusvalg

2006

334
483

733
Private 
sygehuse

Offentlige 
sygehuse

2007

langt fra las Vegas
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kyndige hænder

Vi kommer til at mangle hver femte, 

hvis vi ikke passer på.

borgere og politikere i øjenhøjde

...Store værdier på spil.
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stuegang for 100 

år siden

Var du for fræk, blev 

du straks udskrevet.
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Hvordan får vi mest sundhed for alle? Er det ved at lade det private gå ind og 
konkurrere med det offentlige? Eller er det ved at beholde sundhedsvæse-
net helt i offentligt regi? Kan det offentlige og det private samarbejde på en 
fornuftig måde – og hvilke funktioner er det, de private så skal tage sig af? 

kirsten devantier, region sjæLLand, venstre

Fo
To

: A
n

n
E-

LI
 E

n
g

ST
R

ø
M

TIDoBLIng – I 2002 blev det 

lettere for borgere at blive 

opereret på privat sygehus for 

det offentliges regning. Siden 

er udgifterne til dette tidoblet 

til ca ¾ milliard sidste år. Især 

på det ortopædkirurgiske  

område er det gået stærkt. 

Her tegner de private sig for 

ca. 15 procent af alle pa-

tienterne. Væksten er gået  

stærkt de sidste år, og der 

kan ske endnu et hop, når 

den såkaldte ventetid s ga-

ranti, igen kommer ned på en 

måned. Det sker  1. juli 2009, 

når sygehusene har overvun-

det følgerne af den faglige 

konflikt.

Fakta Faktor 10

31



 

Hvilke værdier og holdninger skal vi 
bygge sundhedsvæsenet på? 
Hvad skal vi især arbejde på at gøre bedre i 

fremtiden? Hvad gør vi ved de kommende års 

mangel på arbejdskraft? Det er nogle af spørgs-

målene i den debat, som Danske Regioner giver 

bolden op til her.

Debatten kommer blandt andet til at foregå 

på fire ”borgertopmøder” rundt om i landet. 

Borgernes holdninger og prioriteringer giver 

vigtige impulser til de store sundhedspolitiske 

beslutninger, der står lige for døren. 

 

Debatten er lagt til rette af et særligt udvalg i Danske Regioner, bestående af  Aleksander Aagaard

Kirsten Devantier 

Thomas Krog

Poul-Erik Svendsen

Henrik Thorup og  

Vibeke Storm Rasmussen 

(formand).




