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Forord 
 
Lørdag d. 1. september blev der skrevet et lille stykke historie her i Region Syddanmark. Der 
afholdt regionen sit første borgertopmøde med deltagelse af 280 borgere og 39 politikere. Der blev 
snakket og lyttet og diskuteret Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark. Både politikere og 
borgere lærte noget den dag. Mange blev lidt klogere, og nogle ændrede helt deres opfattelse af, 
hvordan vi skal planlægge sygehusvæsenet i fremtiden. 
 
Jeg syntes, det var en rigtig god dag, og jeg er rigtig glade for responsen fra både borgere og 
kollegaer i regionsrådet. Afholdelse af borgertopmøder er et led i regionsrådets bestræbelser på at 
arbejde med åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Denne endelige udgave af Borgernes 
høringssvar er det konkrete resultat af dagens arbejde, og den bliver et bidrag til det materiale, 
som politikere og embedsmænd arbejder med i planlægningen af den nye sygehusstruktur i 
regionen. 
 
 
 
 

   
 
Carl Holst    
Formand for regionsrådet 
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Fakta om borgertopmødet 
 
Hvorfor afholdt Region Syddanmark et borgertopmøde?  
Regionsrådet i Region Syddanmark tog i foråret initiativ til at afholde dette borgertopmøde – det 
første af sin slags i Danmark – for at høre synspunkter fra regionens borgere som bidrag til 
politikernes arbejde med at planlægge regionens fremtidige sygehusstruktur. Borgertopmødet blev 
afholdt som led i den offentlige høringsperiode, hvor 10 forskellige modeller til en ny struktur blev 
fremlagt. 
 
Rekruttering af deltagere 
På borgertopmødet deltog 280 borgere fra hele Region Syddanmark. Deltagerne blev fundet ved at 
udsende en personlig invitation til et stort antal borgere fundet ved lodtrækning fra regionens 22 
kommuner i alderen 18 – 70 år. Indenrigsministeriets Cpr-kontor stod for den tilfældige udvælgelse 
af invitationspersoner. Denne måde at rekruttere på, gjorde at man nåede meget bredt ud og f.eks. 
fik fat i borgere, der ellers ikke ville have reageret på f.eks. en avisannonce. På den måde blev 
deltagerne på topmødet et regulært udtryk for regionens samlede befolkning.  
 
Forløbet på topmødet 
Ved ankomst fik hver deltager udleveret en mappe med en guide for dagen og en opdateret 
deltagerliste samt et navneskilt med bordnummer på. Forud for dagen havde deltagerne modtaget 
forskelligt oplysningsmateriale, sådan at de havde mulighed for at få en ordentlig baggrundsviden 
om dette komplekse emne. 
 
Arrangementet foregik i Idrættens Hus – Vejle Centret, hvor deltagerne sad ved runde borde a´ otte 
borgere, en bordformand og en referent. Bordplanen blev lavet med den hensigt at blande 
deltagerne på kryds og tværs af alder, køn og bopæl. Posten som bordformand bestred politikere 
og suppleanter fra Region Syddanmark og som referent sad personale fra forvaltningen. 
Deltagernes arbejde indsamledes løbende hele dagen i et katalog Borgernes Høringssvar, der blev 
givet videre til politikerne som bidrag til deres beslutningsproces. Ved afslutningen af dagen fik 
deltagerne en første udgave af denne rapport med sig hjem. 
 
Borgerne havde hovedrollen denne dag. Bordformand og referent deltog ikke i bordets dialog, men 
sad med for at hjælpe bordet i dets arbejde, sikre at alle kom til orde og skrive bordets synspunkter 
og forslag ned, så det kan komme ind i kataloget fra topmødet. 
 
Oplæg af fagfolk 
Hver af topmødets to debatrunder indledtes af to oplægsholdere, hvorefter topmødets ordstyrer, 
journalist Trine Sick, udspurgte dem om deres pointer og argumenter.  
 
Af hensyn til den særlige topmøde-form havde deltagerne ved bordene denne dag ikke selv 
mulighed for at stille spørgsmål. Topmødets ordstyrer fungerede som en slags ’borgernes advokat’, 
der på deltagernes vegne skulle søge at få udfoldet og forklaret det usagte, det uforståelige etc. 
Hun skulle pirke til oplægsholdernes autoritative skær, sådan at deres udsagn kom til at fremstå 
som meninger frem for som faktuelle sandheder alt sammen for at lade borgerne få mulighed for at 
formulere deres egne holdninger til emnet. 
 
Dialog blandt borgerne ved borde 
Herefter gik dialogen i gang ved bordene og ordet var frit til i fællesskab at finde frem til hvilke 
budskaber, borgerne ville formulere til politikerne i regionsrådet. Ved at forestille sig at være 
beslutningstagere, ligesom politikerne, skulle deltagerne i første debatrunde prøve at besvare 



 5 

spørgsmålet ”hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse?” I anden debatrunde om eftermiddagen 
handlede det om at finde frem til, hvad der skal til for at få et sygehusvæsen i verdensklasse i 
Region Syddanmark.  
 
En topmøde-guide – Mette Seier Helms – var dagen igennem deltagernes hjælper og den der 
undervejs fortalte om opgaverne. Det krævede ingen særlig viden at være med på topmødet, 
deltagerne blev guidet roligt igennem hele dagen. 
 
Efter hver runde gav tilfældigt udvalgte bordformænd et kort referat til hele salen af, hvad bordet 
havde fundet frem til. 
 
Afslutning på borgertopmødet 
Som afslutning på topmødet fik politikerne lov til igen at være politikere og kom i krydsild hos 
topmødets ordstyrer Trine Sick, der udspurgte politikerne om deres indtryk af deltagernes arbejde 
og hvad de særligt havde hæftet sig ved. Herefter var der en reception, hvor journalister fra TV, 
radio og aviser var inviteret. Region Syddanmark bød på en forfriskning til alle.  
 
Hele dagen igennem stod der en akutambulance og en lægebil udstillet i hallen for visuelt at 
demonstrere, hvad det præhospitale beredskab er for en størrelse. Den demonstration sluttede af 
med live at vise, hvad man gør ved henholdsvis et hjerteanfald og et brækket ben. 
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Region Syddanmark  afholder et borgertopmøde om fremtidens sygehuse i regionen. Her får 

borgere fra regionens 22 kommuner mulighed for at give gode råd til regionens politikere om de 

fremlagte forslag til ændringer i den fremtidige akutbetjening af regionens borgere. Borgertopmødet 

afholdes som led i en offentlig høringsperiode frem til 3. september. Politikerne i regionsrådet 

træffer i december i år beslutning om fremtidens sygehuse i regionen. 

 
 

Borgertopmøde Program 
 

om Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark 
 

Lørdag den 1. september 2007 kl. 10.00 – 16.30 
Vejle Centret – Idrættens Hus, Willy Sørensens Plad s 5, 7100 Vejle 

 
 
 
 
  9.30 – 10.00 Ankomst og indregistrering – og morgenbrød 
 
10.00 – 10.20 Velkomst v/  Regionsrådet  i Region Syddanmark 
 
 • Carl Holst  (V), formand for regionsrådet 
 • Poul-Erik Svendsen  (S), formand for Udvalget vedr. Tilrettelæggelse  
  af Akutbetjeningen 
 
10.20 – 10.40 Introduktion til dagens program v/ topmøde-ordstyrer Trine Sick , TV-journalist og 

topmøde-guide Mette Seier Helms , proceskonsulent 
 
10.40 –12.25 1. debatrunde: – Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 

 
Korte oplæg til at indlede debatrunden: 
 

• Lone de Neergaard , overlæge, chef for Enheden for Planlægning i 
Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet 

• Kjeld Møller Pedersen , professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, 
Syddansk Universitet 

 
 Oplægsholderne udspørges af journalist Trine Sick  
 

Opgave til borgerne:  ”Hvad er kvalitet for borgere i regionen, når vi taler fremtidens 
sygehuse, og hvad er derfor særlig vigtigt for politikerne at tage med i deres 
overvejelser?”  
 
Borgerne har dialog i grupper ved borde og formulerer bordets budskaber til 
politikerne. En politiker fra regionsrådet er neutral bordformand og ordstyrer. En 
referent skriver gruppens budskaber ind på pc.  
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12.25 – 13.15 Frokost 
 
 Der vil være mulighed for at se både en lægebil og en ambulance i hallen. 
 
13.15 – 13.30 Opsamling på 1. debatrunde 
 
13.30 – 15.00 2. debatrunde: – Hvordan får vi et sy gehusvæsen i verdensklasse? 

 
Korte oplæg til at indlede debatrunden:  
 
• Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark  
 
• Jes Søgaard, direktør, Dansk Sundhedsinstitut  

 
 Oplægsholderne udspørges af journalist Trine Sick  
 

Opgave til borgerne:  ”Hvilke konkrete idéer og forslag har regionens borgere til, 
hvad der kan gøres – også udenfor sygehusvæsenet – for at sikre et sygehusvæsen 
i verdensklasse her i Region Syddanmark? Et sygehusvæsen, borgerne kan føle sig 
trygge ved”. 
 

15.00 – 15.15 Opsamling på 2. debatrunde 
 
15.15 – 15.40 Indtryk fra dagen, stof til eftertanke?  Politikere fra regionsrådet i krydsild hos 

journalist Trine Sick 
 
15.40 – 15.45 Tak for dagens indsats v/  Bent Poulsen  (V), næstformand for Udvalget vedr. 

Tilrettelæggelse af Akutbetjeningen 
 
15.45 – 16.30 Reception – Region Syddanmark byder på en forfriskning, alle er velkomne  
 

Indblik i akutbetjening i praksis – en af regionens akut-ambulancer og en lægebil 
med al udstyr og mandskab vises frem i fuld aktion med eksempler på behandling 
på et skadested.  

 
16.30  Offentliggørelse af ”Borgernes Høringssvar” – dagens arbejde samlet i et katalog 

udleveres til borgerne, til politikerne og til pres sen og til andre interesserede. 
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Deltagerliste  
 
 
Tilmeldte borgere fra Region Syddanmark:  
 
Aase Jacobsen  Sønderborg  Kontorassistent 
Adrian Antonipillai  Fredericia  Senior Project Manager 
Aksel Tommy Meisner  Sønderborg 
 Uddannelsesbefalingsmand 
Alex Berthelsen  Odense  Plant Manager 
Alice Schmidt   Esbjerg  Socialpædagog 
Allan Hansen   Odense  Selvstændig Vognmand 
Allan Vallentin Asmussen  Aabenraa  
Allan Villadsen  Svendborg  Læge 
Anders Larsen   Billund  Pensionist 
Anja Dagny Hansen  Svendborg  Tandplejer 
Ann-Gitte Schmidt  Svendborg  Klinisk underviser i 
ergoterapi 
Anne Ditlevsen  Odense  Børne-Familiekonsulent 
Anne Eline Marie Agerbo  Tønder     Pensionist 
Anne Elisabeth Maurel Madsen Vejle  Ergoterapeut   
Anne Friis Bjørndal   Esbjerg  Pensioneret lærer 
Anne Grothkær  Odense  Skolesekretær 
Anne Mortensen  Odense  Selvstændig 
Annette Skov Møller  Odense  Børnehaveklasseleder 
Anni Dibbern   Faaborg-Midtfyn  
Anni Friis   Aabenraa  
Anny Henningsen  Kolding  
Arne Erik Jensen  Kerteminde  Funktionær/ Selvst. 
erhverv 
Axel Svinth Junker  Vejle  Regnskabschef 
 
Benny Waldroop  Esbjerg  Selvstændig 
Lappeskrædder 
Bent Kaczmarek  Haderslev  Entrepriseleder 
Bente Lassen   Aabenraa  Økonomichef 
Bente Magdalene Jürgensen  Aabenraa  
Bente Petersen  Haderslev  Kantine assistent 
Bente Stokbæk  Haderslev  Efterlønsmodtager 
Berit Schaldemose  Odense  Socialrådgiver 
Betina H. Thomsen Andersen Fanø  Sygeplejerske 
Birgit Jensen   Esbjerg  Receptionist 
Birgit Nielsen   Tønder  
Birgitte Dyrbye Jensen Vejle  Pæd.adm. medarb. 

ungdomsskole  
Birte Pedersen  Faaborg-Midtfyn Tidl. lægesekretær 
Birte Schmidt   Odense  Kinesiolog, zoneterapeut,   
                                                                                                         ergoterapeut 
Birthe Henriksen  Svendborg   
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Birthe Leerbæk Jørgensen Assens  Førtidspensionist 
(uddannet  

advokatsekretær) 
Birthe Rask  Svendborg  Efterlønner/ 

sygeplejerske 
Birthe Wexel   Esbjerg  Pensioneret pædagog 
Bjarne Berdin Pedersen  Haderslev  Formand/Kasserer i en  

fagforening 
Bjarne Kops   Odense  Fuldmægtig 
Bodil Middelbo  Vejle  Organist 
Bodil Nørgaard  Odense  Ergoterapeut, gymnastik- 

instruktør og 
familieplejemor 

Bodil Thomsen  Haderslev  Pensioneret 
Bodil Thybæk   Vejle  
 
Carl Marcussen  Haderslev  Skoventreprenør 
Carsten Pedersen  Kolding  Studerende 
Charlotte Moosdorf  Middelfart  Kontorchef i det 
offentlige 
Charlotte Poulsen  Middelfart  Radiograf 
Charlotte Wejs Hansen  Sønderborg  Hoteldirektør 
Christian Erichsen  Sønderborg  Læge, kommende 
pensionist 
Christian H. Madsen  Tønder  
Christian Jørgensen  Middelfart  Oversygeplejerske 
Christina Matthiesen Ludvigsen Aabenraa  Bogholder/økonomi 
Connie Spenner  Odense  
Csaba Fajmer   Vejle  Pensionist 
Curt Lynggaard  Vejle  Folkepensionist 
(typograf) 
 
Dorit Brødsgaard  Kolding  
Dorte Alnor Wandall  Tønder  Læge 
Dorthe Bork   Odense  Marketing 
Dorthe Bønning Møller  Esbjerg  
 
E. Marie N. Erbe  Faaborg-Midtfyn  
Ebba Helen Verner  Fredericia  Fodplejer/ pensionist 
Edit Vitus Kjær  Fredericia  Pensionist 
Edith Caroline Jessen  Aabenraa  
Eilif Gejsing   Vejle  
Elin Franck   Kolding  Praktiserende læge 
Elin Pedersen   Billund  Førtidspensionist 
Elise Hansen   Faaborg-Midtfyn Husmoder, 
Sygdomsbehandler  

i Marinehjemmeværnet 
Ella Boel Selmer-Petersen  Kolding  Afdelingssygeplejerske 
Ellen Dannevang  Assens  Efterlønner 
Elna Villadsen   Fredericia  Efterlønsmodtager 
Else Matzon   Kerteminde  Sygehjælper 
Else Møller   Tønder  
Elsebeth Lindegaard  Odense  Pensionist 
Elsebeth Lundsteen  Ærø  Førtidspensioneret lærer 
Erik Specht   Fredericia  
Erik Toftgaard   Odense  Salgskonsulent 
Erik Østergaard  Tønder  Projektleder 
Erling Bendy Andersen  Faaborg-Midtfyn  
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Erna Andersen  Esbjerg  Husmoder 
Erna Lüthje Knöpfli  Sønderborg  Økonom 
Ernst Maarup   Esbjerg  Efterlønsmodtager 
Esben Jensen   Vejle  Klargøringsmedarbejder 
Eva B. Nielsen  Vejle  
Eva Matthiesen Schmidt  Haderslev  Områdeleder 
 
Finn D. Christensen  Odense  Selvstændig konsulent 
Finn Jensen   Svendborg  EDB-chef 
Finn Jørgensen  Assens  3F\'er, Landmand 
Finn Lund Laursen  Kolding  Kontor & Administration 
Finn V. Petersen  Langeland  Maskinist/reparatør - 
Vestas  

Towers 
Flemming Alslev  Svendborg  Pensionist 
Frede Riisager  Vejle  Pensionist 
 
Gerda Christiansen  Sønderborg  Formand HK senior, 
pensionist 
Gert Ipsen Jensen  Faaborg-Midtfyn Seniorkunderådgiver 
Gert Rasmussen  Svendborg  Pensionist 
Gitte Antiller   Fredericia  
Gunner Jørgensen  Nyborg  Pensionist, tidl. 
funktionsleder  

DSB 
Gunner Nielsen  Kolding  Tilsynsførende og 
spedition 
Gunner Rasmussen  Langeland  Skibsfører 
 
Hanna Møller   Middelfart  Teknisk tegner 
Hanne Kjeldsen  Vejle  Fuldmægtig 
Hans Erik Pedersen  Vejle  
Hans Jensen   Vejle  Efterlønner 
Harald M. Kristensen  Sønderborg  
Heidi Charlotte Nielsen  Nordfyn  Pædagogstuderende 
Helene Wommelsdorff  Aabenraa  
Helle Rasmussen  Fredericia  Miljøchef 
Henning Mortensen  Esbjerg  Efterløn 
Henriette Mathiasen  Billund  Laborant 
 
Ib Koldbæk   Haderslev  Semipensionist/tidl. 
prakt. læge 
Inge Alice Søgaard Hansen  Svendborg 
 Pædagog/omsorgsmedarbejder 
Inge Christensen  Odense  Campingforhandler 
Inge Thoudal Christensen  Vejle  Pensionist 
Ingelise Sønderby  Esbjerg  
Inger Lauridsen  Esbjerg  Efterlønner 
Inger M. Bro   Vejle  
Inger-Lise Olesen  Kolding  Kontorassistent 
Ingrid Albæk   Faaborg-Midtfyn  
Ingrid Buelund Schmidt  Aabenraa  Efterlønner 
Ingrid Lambertsen  Sønderborg  Pensionist 
 
Jan Nielsen   Fredericia  Kranfører 
Jeanne Senger  Sønderborg  Dagplejer 
Jeannett Søndergaard Hansen Middelfart  Sygeplejerske 
Jens Hebsgaard  Ærø  
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Jens Møller Sørensen  Odense  Filialchef Danske Bank 
Jette Elisabeth Kristiansen  Sønderborg  Læge 
Jette Vibeke Damsgaard Madsen Vejen  Lærer 
Jytte Drøgemøller Madsen  Varde  
Jytte Hansen   Vejle 
 Kontorassistent/selvstændig 
Jytte Wille   Esbjerg  Flexjob som 
netværksopbygger 
Jørgen Burhøj   Sønderborg  Specialtandlæge 
Jørgen Jensen  Nyborg  Pelsdyravler 
Jørgen Kraft Andersen  Nordfyn  
Jørgen Nielsen  Aabenraa  Automekaniker 
Jørgen Reinholdt Jensen  Svendborg  Efterlønsmodtager 
Jørn Carlsen   Fredericia  Pensionist 
Jørn Jensen   Billund  Portør 
Jørn Pedersen  Svendborg  Tømrermester 
 
Kaj Christensen  Tønder  
Kaj Dahl Rasmussen  Haderslev  
Kaj Nissen   Sønderborg  Specialarbejder 
Kaj Schnoor   Vejle  Direktør/pensionist 
Karen Magrethe Christensen  Haderslev  Assistent/sekretær 
Karen Marie Madsen  Middelfart  S.O.S.Hjælper 
Karen Rabølle   Assens  Efterlønner, tidligere 
lærer 
Karen Tanghus  Nyborg  Pensionist 
Karin Fisch-Thomsen  Svendborg  Lektor ved 
Handelsgymnasiet 
Karl Hansen   Langeland  Pens. skov- og 
landbrugsarbejder 
Karsten Petersen  Sønderborg  
Karsten Truelsen  Vejen  
Kasper Holtegaard Nielsen  Odense  Sælger 
Kasper Ladingkær  Odense  Projektkoordinator 
Keld Dissing Andersen  Vejle  
Kenth Bendiksen  Nordfyn  
Ketty Nørremark  Billund  Besøgsleder i DK Røde 
Kors 
Kim Pfeifer   Sønderborg  
Kinne Møller Sørensen  Sønderborg  Ledende fysioterapeut 
Kirsten Andreasen  Langeland  Pensionist 
Kirsten L. Evers  Middelfart  Plejer 
Kirsten Lundsby Jensen  Esbjerg  
Kirsten Nissen   Vejen  Serviceleder 
Kirsten Nissen   Vejen  
Kirsten Topaz   Vejle  Sygeplejerske 
Knud Møller   Vejle  Driftsøkonom 
Knud Nordentoft  Esbjerg  Pensionist 
Knud-Hage Westermann Rasmussen Odense  Vognmand 
Kristian Marinus Pedersen  Assens  Efterlønsmodtager 
Kristine Damgaard Jacobsen  Kolding  
Kurt Frandsen   Kolding  Direktør 
Kurt Ladefoged  Odense  Folkepensionist 
 
Lars Hansen   Odense  Ingeniør 
Lars Jespersen  Odense  Pensionist 
Lars Mandrup Christophersen Odense  Pensionist 
Lars Peter Hansen  Sønderborg  
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Lars-Ole Christensen  Odense  Biolog (Off. admin.) 
Leif Hansen   Odense  Førtidspensionist 
Lene Johnsen   Tønder  
Lene Thiemer Hedegaard  Vejle  Projektkoordinator/  

SeniorService 
Lillian Heitmann  Faaborg-Midtfyn  
Lilly Nielsen   Langeland  Efterlønner 
Linda Jenny Kristensen  Nyborg  Førtidspensionist 
Lis Buch   Middelfart  Daginstitutionsleder 
Lisbeth Filt   Sønderborg  Ledende fysioterapeut 
Lisbeth Nørtoft Thomsen  Varde  Privat prakt. 
fysioterapeut 
Lise Jesbjerg   Svendborg  Ass. Pens. Sek. 
Lone Hansen   Varde  Gymnasielærer 
Lone Julie Albjerg  Aabenraa  Studerende ved 
Pædagogisk  

Universitet 
Lone Søndergaard  Fredericia  
Louise Brushøj Lund  Fredericia  Cand. merc/ Økonom 
Lydia Høhrmann  Haderslev  Pensionist 
 
Madeleine B. Jeppesen  Sønderborg  
Maibritt Guldborg Samsboe  Svendborg  Lagerarbejder 
Maren Rasmussen  Aabenraa  Bankassistent, 
forretningsfører,  

korrespondent, frivillig 
ledig 

Margot Christensen  Sønderborg  
Marianne Brandt Bennetsen  Aabenraa  
Marianne Demant Pico  Odense 
 Driftsassistent/Zoneterapeut 
Marianne Kirsmose  Nordfyn  
Marika Peine   Aabenraa  Konsulent ved Skat 
Martin Baastlund Nielsen  Vejle  
Martin Roland Clausen  Fredericia  Postarbejder 
Michael Lebæk Mikkelsen  Fredericia  Student 
Mogens From   Faaborg-Midtfyn Direktør 
Mogens Jensen  Odense  Pensionist 
Mona Nordestgaard  Esbjerg  Socialpædagog 
Morten Kristensen  Vejle  Revisor 
Morten Lund Andersen  Esbjerg  Stærkstrømstekniker 
 
Nadia Vikestad  Kolding  
Nanna Skovmose  Vejle  Økonomi konsulent 
(revision) 
Nannamira Eline Jørgensen  Kerteminde  Healer og lærer 
Niels Hoeck   Nyborg  Pensionist 
Ninna Ulrikke Lauridsen  Tønder  Sparekasse-elev 
Norman Rask Pedersen  Vejen  Selvstændig 
 
Olav Møller Christiansen  Faaborg-Midtfyn Pensionist - tidl. 
landmand 
Ole Jensen   Billund  Servicekonsulent 
 
Palle Møldrup   Assens  Afdelingschef 
Paul Sehstedt   Tønder  Producer 
Per B. Andersen  Middelfart  Postbudeformand 
Per Kertevig   Haderslev  Teknisk serviceleder 
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Per Philipsen   Billund  Smed 
Per Sartor   Sønderborg  Salg & marketing 
Pernille Fraulo   Odense  Pædagog 
Peter Henriksen  Odense  Sygehusdirektør 
Peter Holst   Fredericia 
Peter Kistrup   Sønderborg  Ejendomsmægler 
Peter Søgård Kristensen  Billund  Pensionist 
Pia Juul Larsen  Nordfyn  Studerende 
(socialrådgiver) 
Pia Olsen   Nyborg  A-kasse sagsbehandler 
Pia Storm   Faaborg-Midtfyn Specialpædagog 
Poul Edvard Hansen  Odense  Arkitekt 
Poul Emil Knudsen  Aabenraa  Specialarbejder 
Poul Erik Hansen  Sønderborg  
Poul Rask   Aabenraa  Pensionist - tidl. psykolog 
Poul-Jørn Linnebjerg  Vejle  
Povl Juel Nøhr  Vejle  Driftstræner, Shell 
Preben Sørensen  Langeland  Efterlønner og pensionist 
 
Ragnhild Dahl Schmidt  Haderslev  
René Franck   Vejle  Studerende 
Rikke Bennedsen  Haderslev  HR-konsulent 
Rita Hoff   Aabenraa  Folkepensionist 
Rita Sicko   Nyborg  Tidligere sygeplejerske 
Ruth Kristence Sørensen  Esbjerg  Pensionist 
Ruth Møller Andersen  Tønder  Førtidspensionist 
 
Solveig Grethe Kristensen  Nyborg  Efterlønsmodtager 
Sonja Pedersen  Middelfart  
Sonja Riis Henriksen  Faaborg-Midtfyn Hjemmegående 
Stephan Kleinschmidt  Sønderborg 
 Kommunikationsansvarlig 
Susanne Barren  Svendborg  Oversygeplejerske 
Susanne Skov   Esbjerg  Sygeplejestuderende 
Susanne Tønder  Sønderborg  
Sven Lundberg  Fredericia  Pensionist: tidl. 
skolelærer  
Svend Aage Nielsen  Kolding  Pensionist 
Søren Birk Jensen  Varde  Bygnings-ingeniør 
Søren E. Christensen  Vejen  Salgsing. 
Søren Jacobsen  Sønderborg  Produktionstekniker 
 
Thorkild Kristiansen  Sønderborg  Direktør 
Tina M. Thygesen  Nyborg  Elektriker 
Tina Reppien Pedersen  Vejle  Råvareansvarlig, Fertin 
Pharma  

A/S 
Tommy Jørgensen  Vejen  Elektriker 
Tony William Hansen  Sønderborg  
Torben Bomholt Nielsen  Svendborg 
 Handicaphjælper/familieplejer 
Torben Mortensen  Faaborg-Midtfyn Lagerchef 
Torkil Larsen   Langeland  Idéudvikler - selvstændig 
Tove Johnsen   Aabenraa  Daginstitutionsleder 
Tove Mikkelsen  Odense  
Tove Nielsen   Vejen  Sygeplejerske 
Troels Dueholm Rasmussen  Sønderborg  
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Ulla Dodensig Groth  Kerteminde  Kontorassistent 
Ulla Iversen   Middelfart  Efterlønner (pæd.) 
Ulla Larsen   Varde  Controller 
Ulla Rosenkær Jensen  Middelfart  Selvstændig 
Uwe Collin   Sønderborg  Vicepolitikommisær 
 
Vibeke Damgaard  Odense  Oversygeplejerske 
Vindy Vinifred Sørensen  Fredericia  Pakkeoperatør 
Vita Rasmussen  Langeland  Social- og 
sundhedsassistent 
Wagn H. Nielsen  Nordfyn   
Winnie Madsen  Assens  Regnskabsassistent 
 
 
 
Topmødets ordstyrer og guide:  
 
Trine Sick    Topmødeordstyrer, journalist 
Mette Seier Helms  Topmødeguide, proceskonsulent 
 
 
 
Oplægsholdere:  
 
Lone de Neergaard Overlæge, chef for Enheden for Planlægning, 

Sundhedsstyrelsen 
Kjeld Møller Pedersen  Professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 
Jens Elkjær   Sundhedsdirektør, Region Syddanmark 
Jes Søgaard   Direktør, Dansk Sundhedsinstitut 
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Bordformænd:  
 
Andrea Terp Christensen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Anita Kjøng-Rasmussen   Politiker, medlem af regionsrådet 
Bent Poulsen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Bente Bendix Jensen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Bente Gertz Hansen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Bjarne Juel Møller [O]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Bo Libergren [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Carl Erik Jensen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Carl Holst [V]   Politiker, medlem af regionsrådet 
Carsten Abild [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Ingeborg Moritz Hansen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Jens Andersen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Jens Andresen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Julie Skovsby [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Jørgen Pless [L]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Karen Baungaard [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Kristian Grønbæk Andersen [B] Politiker, medlem af regionsrådet 
Lisbeth Poulsen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Lykke Debois [F]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Ole Jacobsen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Pierre Topaz [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Poul Sækmose [C]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Poul Weber [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Poul-Erik Svendsen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Preben Jensen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Sarah Nørris Christensen [Ø]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Stephanie Kristensen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Søren Salling [C]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Thyge Nielsen [V]  Politiker, medlem af regionsrådet 
William Jensen [A]  Politiker, medlem af regionsrådet 
Willy Sahl [A]   Politiker, medlem af regionsrådet 
 
Baltser Andersen [Ø]  Politiker, suppleant til regionsrådet 
Elisa Hansen [O]  Politiker, suppleant til regionsrådet 
Helge C. Jacobsen [F]  Politiker, suppleant til regionsrådet 
Henrik Skov [C]  Politiker, suppleant til regionsrådet 
Holger Lomholt [F]  Politiker, suppleant til regionsrådet 
Ib Madsen [A]   Politiker, suppleant til regionsrådet 
Kaj Dam Rasmussen [L]  Politiker, suppleant til regionsrådet 
Ulla Lendal [B]   Politiker, suppleant til regionsrådet 
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Referenter:  
 
Allan Vejlgaard Jensen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Anne Birgitte Christensen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Arne Poulstrup  Medarbejder, Region Syddanmark 
Benjamin Hjort  Medarbejder, Region Syddanmark 
Bettina Ravnsborg Thude  Medarbejder, Region Syddanmark 
Carsten Vikkelsøe  Medarbejder, Region Syddanmark 
Christian L. Hansen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Christian Lehmann  Medarbejder, Region Syddanmark 
Claus Østergård  Medarbejder, Region Syddanmark 
Ditte M.S. Madsen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Erik Abitz   Medarbejder, Region Syddanmark 
Evan Knudsen   Medarbejder, Region Syddanmark 
Finn Sørensen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Flemming Baktoft  Medarbejder, Region Syddanmark 
Frederik Mørk   Medarbejder, Region Syddanmark 
Hanne Imer   Medarbejder, Region Syddanmark 
Hanne Johnsen   Medarbejder, Region Syddanmark 
Helene Vestergaard  Medarbejder, Region Syddanmark 
Jacob Sonne   Medarbejder, Region Syddanmark 
Jane Charlotte Andersen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Karen Vinderslev  Medarbejder, Region Syddanmark 
Karina Andersen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Kasper Breum Petersen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Lene Borregaard  Medarbejder, Region Syddanmark 
Lene Jellesen   Medarbejder, Region Syddanmark 
Lise Bygholm   Medarbejder, Region Syddanmark 
Mads Friborg   Medarbejder, Region Syddanmark 
Marlene Jørgensen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Martin Søndergaard  Medarbejder, Region Syddanmark 
Mette Christensen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Miriam Matlok   Medarbejder, Region Syddanmark 
Morten Jakobsen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Morten Mølgaard  Medarbejder, Region Syddanmark 
Ove Kristiansen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Per Harup   Medarbejder, Region Syddanmark 
Susanne Durck    Medarbejder, Region Syddanmark 
Thomas Osterland  Medarbejder, Region Syddanmark 
Tine Hald   Medarbejder, Region Syddanmark 
Trine Ravn   Medarbejder, Region Syddanmark 
 
 
 
Øvrige medarbejdere i Region Syddanmark:  
 
Anders Møller   Social- og Psykiatridirektør, Region Syddanmark 
Camilla Ebbesen  Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark  
Carsten Bruun   Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark 
Christian Viggers  Medarbejder, Region Syddanmark 
Jane Kraglund   Sundhedsdirektør, Region Syddanmark 
Julie Ligaard Vesterby  Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark 
Jørgen Diswal   Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark 
Kjeld Zacho   Udviklingsdirektør, Region Syddanmark 
Merete Magnussen  Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark 
Niels Mortensen  IT- og Kommunikationsdirektør, Region Syddanmark 
Ole Christiansen  Medarbejder, Region Syddanmark 
Pernille Lund   Medarbejder, Region Syddanmark 
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Torsten Lang-Jensen  Medarbejder, Region Syddanmark 
 
Presse:  
 
Hans-Henrik Dyssel  Fyns Amts Avis 
Helle Juhl   Sund i Syd 
Lotte Blomgreen   TV syd 
Mads Hansen   Sund i Syd 
Michael Korsbæk  Vejle Amts Folkeblad 
Mikkel Andersen  Ritzau Odense 
Per Storm   Fyens Stiftstidende 
 
 
 
Øvrige:  
 
Jette Mygind   Center for Døve 
Kasper Møller Hansen  Københavns Universitet 
Lene V. Jørgensen  Center for Døve 
Line Wagner   Københavns Universitet 
 
 
 
Teknologirådet:  
 
Anne Funch Rohmann  Projektleder, Teknologirådet 
Berit Aadal   Projektleder, Teknologirådet  
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Statistik  på de tilmeldte borgere fra Region Syddanmark til 
borgertopmødet om Fremtidens Sygehuse, lørdag 1. se ptember 
2007 
 
Tilmeldte pr. 28. august 2007 = 357 borgere fra Region Syddanmarks 22 kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinder
55%

Mænd
45%

Antal:197  

Antal: 160 

Fordeling på køn 

Gratis bus
41%

Sørger selv for 
transport

59%

Transport 
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Aldersfordeling
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Tilmeldte fordelt på regionens 22 kommuner
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Bordfordeling 
 
 
Bord 1  
 
Bordformand: Bente Bendix Jensen [V] 
Referent: Trine Ravn 
 
Anne Friis Bjørndal Esbjerg 
Anni Dibbern  Faaborg-M 
Dorthe Bork  Odense 
Kaj Dahl Rasmussen Haderslev 
Karen Marie Madsen Middelfart 
Michael Lebæk Mikkelsen Fredericia 
Rita Sicko  Nyborg 
 
 
Bord 2 
 
Bordformand: Søren Salling [C] 
Referent: Karen Vinderslev 
 
Anja Dagny Hansen Svendborg 
Hans Jensen  Vejle 
Ketty Nørremark Billund 
Kirsten L. Evers Middelfart 
Kurt Ladefoged Odense 
Lisbeth Filt  Sønderborg 
Marianne Brandt Bennetsen Aabenraa 
Poul Erik Hansen Sønderborg 
 
 
Bord 3 
 
Bordformand: Ingeborg Moritz Hansen [V] 
Referent: Ove Kristiansen 
 
Anne Mortensen Odense 
Bodil Thomsen Haderslev 
Lars Peter Hansen Sønderborg 
Lillian Heitmann Faaborg-M 
Ruth M. Andersen Tønder 
Svend Aage Nielsen Kolding 
Winnie Madsen Assens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bord 4 
 
Bordformand: Andrea Terp Christensen [A] 
Referent: Jane Charlotte Andersen 
 
Bente Stokbæk Haderslev 
Eilif Gejsing  Vejle 
Erik Toftgaard  Odense 
Hanna Møller  Middelfart 
Marianne Kirsmose  Nordfyn 
Ole Jensen  Billund 
Torben Bomholt Nielsen Svendborg 
 
 
Bord 5 
 
Bordformand: Ole Jacobsen [A] 
Referent: Bettina Ravnsborg Thude 
 
Anne E. M. Madsen Vejle 
Elsebeth Lundsteen Ærø 
Karin Møller Christensen Vejle 
Knud-Hage W. Rasmussen Odense 
Kurt Frandsen  Kolding 
Lars M. Christophersen Odense 
Margot Christensen Sønderborg 
Tina M. Thygesen Nyborg 
 
 
Bord 6 
 
Bordformand: Pierre Topaz [A] 
Referent: Morten Jakobsen 
 
Anders Larsen  Billund 
Birthe Rask  Svendborg 
Dorthe Bønning Møller Esbjerg 
Gert Rasmussen Svendborg 
Jørgen Burhøj  Sønderborg 
René Franck  Vejle 
Vibeke Damgaard Odense 
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Bord 7 
 
Bordformand: Bent Poulsen [V] 
Referent: Kasper Breum Petersen 
 
Bente Petersen Haderslev 
Harald M. Kristensen Sønderborg 
Lilly Nielsen  Langeland 
Martin Roland Clausen Fredericia 
Mogens Jensen Odense 
Pia Storm  Faaborg-M 
Søren Jacobsen Sønderborg 
 
 
 
Bord 8 
 
Bordformand: Jens Andersen [V] 
Referent: Lise Bygholm 
 
Anny Henningsen Kolding 
Birthe Henriksen Svendborg 
Inge Thoudal Christensen Vejle 
Keld Dissing Andersen Vejle 
Kim Pfeifer  Sønderborg 
Mogens From  Faaborg-M 
Morten Lund Andersen Esbjerg 
 
 
Bord 9 
 
Bordformand: Kristian Grønbæk Andersen 
[B] 
Referent: Helene Vestergaard 
 
Arne Erik Jensen Kerteminde 
Erik Specht  Fredericia 
Finn Jørgensen Assens 
Inger Lauridsen Esbjerg 
Jytte Drøgemøller Madsen Varde 
Kasper Holtegaard Nielsen Odense 
Kirsten Topaz  Vejle 
Ulla Iversen  Middelfart 
 
 
Bord 10 
 
Bordformand: Sarah Nørris Christensen [Ø] 
Referent: Mads Friborg 
 
Bodil Thybæk  Vejle 
Jeanne Senger Sønderborg 
Jens Hebsgaard Ærø 
Knud Møller  Vejle 
Lone Søndergaard Fredericia 
Poul Edvard Hansen Odense 
Tommy Jørgensen Vejen 
Torben Mortensen Faaborg-M 

Bord 11 
 
Bordformand: Bente Gertz Hansen [A] 
Referent: Susanne Durck 
 
Carl Marcussen Haderslev 
Carsten Pedersen Kolding 
Else Møller  Tønder 
Frede Riisager Vejle 
Jytte Hansen  Vejle 
Jørgen Kraft Andersen Nordfyn 
Nannamira Eline Jørgensen Kerteminde 
Susanne Tønder Sønderborg 
 
 
Bord 12 
 
Bordformand: Jens Andresen [V] 
Referent: Arne Poulstrup 
 
Adrian Antonipillai Fredericia 
Bente Magdalene Jürgensen Aabenraa 
Hans Erik Pedersen Vejle 
Henning Mortensen Esbjerg 
Henriette Mathiasen Billund 
Ingrid Lambertsen Sønderborg 
Pernille Fraulo  Odense 
 
 
Bord 13 
 
Bordformand: Lisbeth Poulsen [A] 
Referent: Karina Andersen 
 
Anne Eline Marie Agerbo Tønder 
Annette Skov Møller Odense 
Jørgen Jensen Nyborg 
Jørgen Nielsen Aabenraa 
Tony William Hansen Sønderborg  
 
 
 
 
 
 
Bord 14 
 
Bordformand: Willy Sahl [A] 
Referent: Allan Vejlgaard Jensen 
 
Bodil Middelbo Vejle 
Dorit Brødsgaard Kolding 
Jens Møller Sørensen Odense 
Palle Møldrup  Assens 
Per Kertevig  Haderslev 
Peter Kistrup  Sønderborg 
Sonja Pedersen Middelfart 
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Bord 15 
 
Bordformand: Karen Baungaard [V] 
Referent: Hanne Imer 
 
Birgit Jensen  Esbjerg 
Csaba Fajmer  Vejle 
Lone Julie Albjerg Aabenraa 
Ninna Ulrikke Lauridsen Tønder 
Peter Henriksen Odense 
Peter Holst  Fredericia 
Ragnhild Dahl Schmidt Haderslev 
Solveig G. Kristensen Nyborg 
 
 
 
Bord 16 
 
Bordformand: Jørgen Pless [L] 
Referent: Jacob Sonne 
 
Axel Svinth Junker Vejle 
Eva Matthiesen Schmidt Haderslev 
Gitte Antiller (+ 2 døvetolke) Fredericia 
Lene Johnsen  Tønder 
Lise Jesbjerg  Svendborg 
Torkil Larsen  Langeland 
 
 
 
Bord 17 
 
Bordformand: Carsten Abild [V] 
Referent: Benjamin Hjort 
 
Allan Hansen (+ mor) Odense 
Benny Waldroop Esbjerg 
Ingrid Buelund Schmidt Aabenraa 
Karsten Petersen Sønderborg 
Kristian Marinus Pedersen Assens 
Pia Juul Larsen Nordfyn 
 
 
Bord 18 
 
Bordformand: Poul Weber [V] 
Referent: Erik Abitz 
 
Erik Østergard  Tønder 
Gerda Christiansen Sønderborg 
Lars-Ole Christensen Odense 
Louise Brushøj Lund Fredericia 
Nanna Skovmose Vejle 
Susanne Barren Svendborg 
Søren E. Christensen Vejen 
 
 

Bord 19 
 
Bordformand: Thyge Nielsen [V] 
Referent: Hanne Johnsen 
 
Bent Kaczmarek Haderslev 
Birthe Leerbæk Jørgensen Assens 
Elise Hansen  Faaborg-M 
Jørgen R. Jensen Svenborg 
Jørn Carlsen  Fredericia 
Kasper Ladingkær Odense 
Lis Buch  Middelfart 
Susanne Skov  Esbjerg 
 
 
Bord 20 
 
Bordformand: Carl Holst [V] 
Referent: Mette Christensen 
 
Allan Villadsen Svendborg 
Bente Lassen  Aabenraa 
Birgitte Dyrbye Jensen Vejle 
Ellen Dannevang Assens 
Gert Ipsen Jensen Faaborg-M 
Gunner Rasmussen Langeland 
Peter Søgård Kristensen Billund 
 
 
Bord 21 
 
Bordformand: Poul-Erik Svendsen [A] 
Referent: Lene Borregaard 
 
Bjarne Berdin Pedersen Haderslev 
E. Marie N. Erbe Faaborg-M 
Ella Boel Selmer-Petersen Kolding 
Jytte Wille  Esbjerg 
Karen Rabølle  Assens 
Kenth Bendiksen Nordfyn 
Kirsten Andreasen Langeland 
Sven Lundberg Fredericia 
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Bord 22 
 
Bordformand: Poul Sækmose [C] 
Referent: Morten Mølgaard 
 
Alex Berthelsen Odense 
Allan Vallentin Asmussen Aabenraa 
Ernst Maarup  Esbjerg 
Hanne Kjeldsen Vejle 
Inge Alice Søgaard Hansen Svendborg 
Mona Nordestgaard Esbjerg 
Stephan Kleinschmidt Sønderborg 
Ulla Larsen  Varde 
 
 
Bord 23 
 
Bordformand: Julie Skovsby [A] 
Referent: Ditte M. S. Madsen 
 
Birthe Wexel  Esbjerg 
Elin Pedersen  Billund 
Finn Lund Laursen Kolding 
Ib Koldbæk  Haderslev 
Per Sartor  Sønderborg 
Ulla Rosenkær Jensen Middelfart 
Vita Rasmussen Langeland 
 
 
Bord 24 
 
Bordformand: Anita Kjøng-Rasmussen  
Referent: Christian L. Hansen 
 
Charlotte Wejs Hansen Sønderborg 
Christian Jørgensen Middelfart 
Lars Jespersen Odense 
Lene Thiemer Hedegaard Vejle 
Lone Hansen  Varde 
Norman Rask Pedersen Vejen 
Rita Hoff  Aabenraa 
Søren Birk Jensen Varde 
 
 
Bord 25 
 
Bordformand: Preben Jensen [V] 
Referent: Christian Lehmann 
 
Alice Schmidt  Esbjerg 
Anne Ditlevsen Odense 
Esben Jensen  Vejle 
Gunner Nielsen Kolding 
Karen Tanghus Nyborg 
Marika Peine  Aabenraa 
Olav Møller Christiansen Faaborg-M 
 
 

Bord 26 
 
Bordformand: Stephanie Kristensen [V] 
Referent: Finn Sørensen 
 
Anne Grothkær Odense 
Erna Lüthje Knöpfli Sønderborg 
Jan Nielsen  Fredericia 
Jørgen Ladefoged Nyborg 
Kaj Christensen Tønder 
Kirsten Nissen  Vejen 
Poul Emil Knudsen Aabenraa 
Tina Reppien Pedersen Vejle 
 
 
Bord 27 
 
Bordformand: Bjarne Juel Møller [O] 
Referent: Thomas Osterland 
 
Erna Andersen Esbjerg 
Helle Rasmussen Fredericia 
Jørn Jensen  Billund 
Marianne Demant Pico Odense 
Povl Juel Nøhr Vejle 
Ulla Dodensig Groth Kerteminde 
 
 
 
Bord 28 
 
Bordformand: Bo Libergren [V] 
Referent: Carsten Vikkelsøe 
 
Birgit Nielsen  Tønder 
Birte Schmidt  Odense 
Erling Bendy Andersen Faaborg-M 
Erling Akselsen Assens 
Eva B. Nielsen Vejle 
Maibritt Guldborg Samsboe Svendborg 
Per Philipsen  Billund 
Troels Dueholm Rasmussen Sønderborg 
 
 
Bord 29 
 
Bordformand: Carl Erik Jensen [A] 
Referent: Malene Jørgensen 
 
Birte Pedersen Faaborg-M 
Charlotte Moosdorf Middelfart 
Christian Erichsen Sønderborg 
Finn D. Christensen Odense 
Finn V. Petersen Langeland 
Inger M. Bro  Vejle 
Rikke Bennedsen Haderslev 
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Bord 30 
 
Bordformand: Lykke Debois [F] 
Referent: Miriam Matlok 
 
Elsebeth Lindegaard Odense 
Inge Christensen Odense 
Ingrid Albæk  Faaborg-M 
Karin Fisch-Thomsen Svendborg 
Paul Sehstedt  Tønder 
Poul Rask  Aabenraa 
 
 
 
Bord 31 
 
Bordformand: William Jensen [A] 
Referent: Lene Jellesen 
 
Bodil Nørgaard Odense 
Jette Vibeke D. Madsen Vejen 
Kaj Schnoor  Vejle 
Knud Nordentoft Esbjerg 
Per B. Andersen Middelfart 
Aase Jacobsen Sønderborg 
 
 
 
Bord 32 
 
Bordformand: Henrik Skov [C] 
Referent: Anne Birgitte Christensen 
 
Anni Friis  Aabenraa 
Dorte A. Wandall Tønder 
Ebba Helen Verner Fredericia 
Else Matzon  Kerteminde 
Gunner Jørgensen Nyborg 
Karen Magrethe Christensen Haderslev 
Uwe Collin  Sønderborg 
 
 
Bord 33 
 
Bordformand: Ulla Lendal [B] 
Referent: Claus Østergård 
 
Curt Lynggaard Vejle 
Elna Villadsen  Fredericia 
Inger-Lise Olesen Kolding 
Kristine Damgaard Jacobsen Kolding 
Lars Hansen  Odense 
Preben Sørensen Langeland 
Tove Johnsen  Aabenraa 
 
 
 
 

Bord 34 
 
Bordformand: Baltser Andersen [Ø] 
Referent: Frederik Mørk 
 
Berit Schaldemose Odense 
Christian H. Madsen Tønde 
Heidi Charlotte Nielsen Nordfyn 
Karl Hansen  Langeland 
Karsten Truelsen Vejen 
Lydia Høhrmann Haderslev 
Morten Kristensen Vejle 
 
 
Bord 35 
 
Bordformand: Ib Madsen [A] 
Referent: Tine Hald 
 
Aksel Tommy Meisner Sønderborg 
Charlotte Poulsen Middelfart 
Edit Vitus Kjær Fredericia 
Leif Hansen  Odense 
Nadia Vikestad Kolding 
Niels Hoeck  Nyborg 
Wagn H. Nielsen Nordfyn 
 
 
Bord 36 
 
Bordformand: Holger Lomholt [F] 
Referent: Per Harup 
 
Connie Spenner Odense 
Edith Caroline Jessen Aabenraa 
Flemming Alslev Svendborg 
Kinne Møller Sørensen Sønderborg 
Kirsten Nissen  Vejen 
Linda J. Kristensen Nyborg 
Martin Baastlund Nielsen Vejle 
 
 
Bord 37 
 
Bordformand: Kaj Dam Rasmussen [L] 
Referent: Martin Søndergaard 
 
Finn Jensen  Svendborg 
Jette Elisabeth Kristiansen Sønderborg 
Lisbeth Nørtoft Thomsen Varde 
Maren Rasmussen Aabenraa 
Sonja R. Henriksen Faaborg-M 
Thorkild Kristiansen Sønderborg 
Tove Nielsen  Vejen 
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Bord 38 
 
Bordformand: Elisa Hansen [O] 
Referent: Evan Knudsen 
 
Bjarne Kops  Odense 
Christina M. Ludvigsen Aabenraa 
Elin Franck  Kolding 
Ingelise Sønderby Esbjerg 
Kaj Nissen  Sønderborg 
Pia Olsen  Nyborg 
Ruth K. Sørensen Esbjerg 
Vindy Vinifred Sørensen Fredericia 

 
Bord 39 
 
Bordformand: Helge C. Jacobsen [F] 
Referent: Flemming Baktoft 
 
Helene Wommelsdorf Aabenraa 
Jeannett S. Hansen Middelfart  
Jørn Pedersen Svendborg 
Kirsten Lundsby Jensen Esbjerg  
Madeleine B. Jeppesen Sønderborg 
Poul-Jørn Linnebjerg Vejle 
Tove Mikkelsen Odense
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Oplæg  
 
1. debatrunde – Hvad er et sygehusvæsen i verdenskl asse?   
- af Lone de Neergaard, 
overlæge og chef ved Enheden for Planlægning, Sundh edsstyrelsen 
 
Hvad er rationalet og argumenterne bag Sundhedsstyr elsens 
anbefalinger? 
 
Målsætning 

- at sikre høj kvalitet 
- at sikre samme kvalitet uanset tid og sted – det findes ikke i dag 

 
Kvalitet  – hvordan defineres kvalitet?  
Grundlæggende ingen forskel i hvad patienter, sundhedspersonale, administratorer og politikere 
forstår ved god kvalitet, men alligevel forskellig vægt på forskellige elementer: 

- rigtig undersøgelse og behandling, godt helbredsresultat 
- sammenhæng i forløb 
- god kontakt med (få) læger og sygeplejersker, god ”tone” 
- kort ventetid både ved akut henvendelse og planlagt henvisning 
- god service og fysiske forhold (”hotelfunktioner”) 
- effektiv resurseudnyttelse 

 
Øvelse gør mester  – hvordan sikrer vi mest kompetent personale? 

- sund fornuft, almindelig erfaring fra læring hos børn og voksne 
- evidens, dvs. resultater af undersøgelser viser, at større erfaring hos såvel den enkelte 

læge som for teamet/afdelingen som et hele giver bedre kvalitet 
 
Udfordringer  – hvad gør det særlig svært at opfylde målsætningerne? 

- flere og flere patienter har mere end én sygdom på samme tid 
- stadig flere muligheder for undersøgelse og behandling 
- kræver ekspertise på detaljeniveau og i bredden - men personalet specialiserer sig 
- kræver udstyr – ofte, men ikke altid dyrt og kompliceret 
- personalemangel 

 
Vigtigste anbefalinger/krav  - sygehusstrukturen generelt og akutberedskabet specielt  

- samling af samme opgave, således at volumen bliver tilstrækkelig til at sikre dels grundlag 
for god og rationel døgnbetjening, dels vedligeholdelse/udbygning af erfaring 

- samling af beslægtede funktioner/specialer, så de kan understøtte hinanden 
- anbefalinger for hovedfunktioner (90%) og krav til specialfunktioner (10%)  

 
Konsekvenser  – for sygehusstrukturen og udviklingen heraf? 

- samme funktion findes på færre sygehuse: f.eks. reduktion af skadestuer til ca. det halve  
- længere afstand - men større kompetence og hurtigere rigtig undersøgelse og behandling 
- kompenseres ved mere kompetent personale og bedre udstyr på skadestedet, tidligere 

behandling, hurtigere transport, evt. helikopter hvis det hurtigste transportmiddel 
 
Proces  – hvordan er anbefalingerne vedr. akutberedskabet blevet til? 

- indsamling af litteratur (ind- og udland) og data – desværre ikke megen evidens, juni 2006 
- ekspertgruppe med bred repræsentation, i alt 28, udarbejder beskrivelser og forslag 
- regional gruppe vurderer praktiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser  
- Sundhedsstyrelsen fremlægger rapport med forslag for Rådgivende Udvalg vedr. 

Specialeplanlægning (5 regioner, 5 sundhedsfaglige eksperter, ministeriet) 
- Forslag sendes i bred høring, december 2006 
- Revideret forslag tiltrædes af Rådgivende Udvalg, juni 2007 
- Udsendes til regionerne (og andre) som grundlag for deres planlægning over 5-10 år 
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1. debatrunde – Hvad er et sygehusvæsen i verdenskl asse?   
- af Kjeld Møller Pedersen, professor, 
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Un iversitet 

 
 
 
1. Sundhedsstyrelsen har offentliggjort to oplæg, der danner grundlag for  
planlægningen af akutberedskabet. Lige før jul 2006 blev ’Gennemgang af akutberedskabet’ sendt 
til høring. Sidst i juni 2007 kom et oplæg, ’Styrket akutberedskab’, der var revideret de i lyset af de 
indkomne høringssvar. Mine kommentarer og tolkninger er baseret på disse to kilder.  
 
2. Hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges vil der om 5-10 år kun være 20-25 sygehuse med 
akutmodtagelse – mod i dag godt 40. Det betyder ikke, at der så nedlægges 15-20 sygehuse, 
snarere at de ændrer funktion. Enkelte helt små sygehuse vil dog blive nedlagt.  Samtidig vil 
indsatsen forud for hospitalsindlæggelse, den præhospitale indsats, blive styrket, bl.a. på 
ambulancesiden.   
 
3.  Formålet med omlægningen er at få høj(ere) og (mere) ensartet kvalitet uanset tid og sted. 
Hertil kommer et ønske om at udnytte speciallæger og andre personalegrupper bedre i en tid, hvor 
man forudser personalemangel i de næste mange år. Der er i overvejelserne ikke skelet til den 
samlede økonomi, fx om større sygehuse giver stordriftsfordele og hvad det præcise 
investeringsomfang bliver. Det sidste kan man i beskedent omfang danne sig et billede af ved at se 
på regionernes forslag til ny sygehusstruktur. 
 
4. En væsentlig drivkraft bag Sundhedsstyrelsens oplæg er, at ’øvelse gør mester’, dvs. at der er 
sammenhæng mellem det antal patienter en læge eller en afdeling behandler og 
behandlingsresultatet (altså den bedre kvalitet). Med stadig stigende lægefaglig specialisering 
bliver dette vigtigere end tidligere. På et niveau er tænkningen indlysende rigtig: man skal behandle 
og pleje et vist antal patienter for at få erfaring og dermed bedre behandlingsresultater. 
Udfordringen er med rimelig sikkerhed at kende minimumstallet, fx hvor mange operationer for 
strubekræft en kirurg skal udføre, eller hvor mange patienter med blodprop i hjernen en mediciner 
skal behandle, og om behandling af endnu flere patienter fører til endnu bedre resultater. Man 
kender lidt til minimumstallet for nogle, men relativt få, patientgrupper, men kendskabet til øvre 
grænser er mere end beskedent. Med andre ord: den videnskabelige evidens er ikke omfattende, 
hvilket Sundhedsstyrelsen også erkender.   
 
Med afsæt i ’øvelse gør mester’ er Sundhedsstyrelsen og dens rådgivere kommet frem til, at der 
skal være et befolkningsunderlag på mellem 200-400.000 indbyggere per sygehus med 
akutberedskab for, at der er patienter nok til at efterleve princippet om øvelse gør mester. Tallet er 
højst usikkert og må snarere betragtes som en ’forhandlet sandhed’. Det er ikke et vilkårligt tal, 
men et tal med betydelig elastik i, alene intervallet 200-400.000 antyder det. Med andre ord: skulle 
man nogle steder komme ned på fx 175.000 vil det være svært overbevisende at argumentere 
mod. Kommer man omvendt ned under 100.000 indbyggere vil der utvivlsomt være problemer. 
 
5. Det næste skridt er dernæst, hvordan akutmodtagelsen organiseres og bemandes. Her er 
grundtækningen, at der er én akutmodtagelse på hvert sygehus, dvs. alle patienter kommer til den 
samme akutmodtagelse, hvilket ikke altid er tilfældet i dag, og der er speciallæger i 
tilstedeværelsesvagt, dvs. at man altid i princippet bliver tilset af en speciallæge (og ikke som i dag, 
undertiden en mindre erfaren yngre læge, samtidig med at speciallægen har tilkaldevagt fra 
hjemmet eller andet sted, dvs. skal kunne komme tilstede i løbet af 30 minutter). Princippet om 
tilstedeværelsesvagt kombineret med et samtidigt krav om speciallæger fra en række specialer 
betyder, at der for hver af de nye akutmodtagelser skal være flere speciallæger til rådighed end i 
dag – og alene derfor skal det begrænsede antal speciallæger samles på færre steder. Om dette 
organisationsprincip er det rigtige, og om man kan klare sig uden en ny gruppe af speciallæger, 
’akutmodtage-læger’ ved man ikke meget om, dvs. om de kvalitetsmæssige gevinster vil indfinde 
sig er ikke stærkt dokumenteret, hvilket Sundhedsstyrelsen også medgiver. 
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6. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal ikke følges absolut, dvs. Sundhedsstyrelsen kan ikke 
diktere en bestemt løsning, men skal udtale sig om planerne. I nogle kredse tror man, at det kan 
blive sværere at få investeringsmidler –noget staten styrer – hvis rådene ikke følges.  Når tre-og-et 
halvt amt sammenlægges skal der ske tilpasninger i sygehusstrukturen, og på en række områder 
er Sundhedsstyrelsens anbefalinger afgjort værd at overveje – uden at behøve at sætte de lokale 
toninger og ønsker helt ud af kraft.  
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2. debatrunde – Hvordan får vi et sygehusvæsen i ve rdensklasse?   
- af Jens Elkjær, Sundhedsdirektør i Region Syddanm ark 
 
 
 
Et sundhedsvæsen i verdensklasse, det vil vi vist alle gerne have 
 – spørgsmålet er hvordan? 
 
Men først lidt om baggrunden for, at I er inviteret til dette borgertopmøde: Sundhedsstyrelsen har i 
år udsendt et planlægningsgrundlag til landets 5 regioner – et planlægningsgrundlag, som skal 
være med til at bane vejen for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Dette planlægningsgrundlag er 
ikke noget Sundhedsstyrelsen har udarbejdet fra den ene dag til den anden – det er blevet til efter 
rådgivning fra stort set alle fagfolk fra hele Danmark: læge, sygeplejersker og andre. 
 
Det er i overensstemmelse med dette planlægningsgrundlag, at vi har peget på ti mulige modeller 
for Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark. Modellerne indebærer, at der fremover vil være 
færre sygehuse med akutmodtagelse. På sygehuse med akutmodtagelse – akutsygehuse - vil der 
blive stillet helt andre og højere krav til modtagelsen af akutte patienter end tilfældet er i dag. De 
akutte patienter vil døgnet rundt blive mødt af et team af eksperter, der har, hvad der skal til for at 
undersøge og behandle patienterne med det samme. Det vil være et kvalitetsløft for de akutte 
patienter.  
 
Når akutmodtagelserne samles på færre sygehuse, vil nogle patienter få længere til sygehuset. En 
forbedring af akutmodtagelsen vil blive suppleret med en udbygning af det, der kaldes den 
”præhospitale indsats”. Lægebiler og akutbiler skal være med til at sikre, at behandlingen kan 
sættes ind, allerede før patienterne når frem til sygehuset, og hele regionen skal være dækket ind 
døgnet rundt. 
 
I de ti modeller vil der være akutmodtagelser og eksperter døgnet rundt på fire, fem eller seks 
akutsygehuse i regionen. Tre af de ti modeller - alle med fire akutsygehuse i Odense, Esbjerg, ét i 
trekantsområdet (Kolding eller Vejle) og ét i Sønderjylland (Aabenraa eller Sønderborg) - lever til 
fulde op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder Sundhedsstyrelsens anbefaling om der skal 
være et befolkningsunderlag på minimum 200.000 indbyggere pr. akutsygehus. 
 
Herudover opereres der i modellerne med par-sygehuse og sammedags-sygehuse. Ideen er, at 
fordele sygehusaktiviteterne på flere matrikler frem for at samle al aktivitet på de fire, fem eller seks 
akutsygehuse. Herved udnytter vi en stor del af regionens sygehusbyggeri, vi undgår, at vores 
driftsenheder bliver alt for store, og vi bevarer en vis fordeling af arbejdspladser i regionen. 
 
Netop spørgsmålet om arbejdspladser bringer mig frem til én af de store udfordringer, som vi står 
overfor. Den største udfordring  er at kunne fastholde og nyansætte kvalificeret 
sundhedspersonale – især speciallæger er en ”mangelvare”. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 
at der skal være speciallæger til stede døgnet rundt betyder jo, at der skal bruges endnu flere 
speciallæger i fremtiden. Jo flere akutsygehuse jo flere speciallæger skal vi bruge. Fremover skal vi 
også gøre os umage, for at sundhedspersonalet vælger at arbejde hos os. Det skal være attraktivt 
at arbejde i Region Syddanmark, og det er det kun, hvis vi formår at skabe en troværdig og 
bæredygtig sygehusstruktur, som personalet tror på og vil arbejde helhjertet for. Sygehusenes 
vigtigste opgave er at gøre patienterne raske – ingen tvivl om det - men når jeg gør så meget ud af 
personalet, er det fordi: uden dygtige medarbejdere lykkes det ikke! Regionens rekrutteringskraft 
bliver helt afgørende – er vores sygehusstruktur ikke bæredygtig, og er der ikke faglige 
udviklingsmuligheder – ja så er der fare for, at vi bliver ”dømt ude” af sundhedspersonalet. Den 
faglige bæredygtighed er også forudsætningen for, at vi kan følge udviklingen, sådan at vi hele 
tiden kan tilbyde patienterne de mest effektive og skånsomme behandlingsmetoder. Vi skal derfor 
ikke kun planlægge for et sundhedsvæsen, der kan løse opgaven godt i dag og i morgen – vi skal 
også planlægge for et sundhedsvæsen, der kan løse opgaven godt om rigtig mange år. 
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Hvis vi ikke tager denne udfordring meget alvorligt og blot fortsætter uændret, er det min vurdering, 
at vi på lang sigt vil have vanskeligt ved at nå vores målsætning: et sundhedsvæsen i 
verdensklasse!   
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2. debatrunde – Hvordan får vi et sygehusvæsen i ve rdensklasse?   
- af Jes Søgaard, Direktør Dansk Sundhedsinstitut 

 
 
 
Sygehuslukninger 
Sygehuslukninger er aldrig populære, og mange, ikke mindst ældre borgere savner den tryghed og 
bekvemmelighed, det kan være at have et sygehus tæt på som en del af det nære sundhedstilbud. 
I et fremtidigt sygehuslandskab med 20-25 store sygehuse vil mange borgere i sagens natur ikke 
bo tæt på et sygehus. Det er min påstand, at sundvæsenets teknologiske udvikling, dvs. den 
moderne behandling, gør det nødvendigt med større og færre sygehuse med mange speciallæger i 
døgnbemanding, der repræsenterer forskellige dele af den medicinske ekspertise.  
 
Få sygehuse med mange forskellige speciallæger 
Sygehuset skal fremover være samlingsstedet for den specialiserede behandling både under 
indlæggelse men i stigende grad også ambulant, og fremover i stigende grad i tæt samarbejde 
med patientens egen læge ude hvor patienten bor. Udredning og diagnostik vil stadig i høj grad 
foregå på sygehusene. Det at finde ud af, hvad borgeren fejler, når han eller hun akut eller efter 
aftale indlægges, kræver deltagelse af mange læger med forskellige specialer. En af de større 
ændringer på sygehusene i de senere år er netop, at patienten så hurtigt som muligt møder de 
erfarne speciallæger og ikke kun afdelingens yngste reservelæge, der kun kan tage journal. 
Speciallægerne, og somme tider skal der 5-6 af slagsen til at vurdere patientens symptomer og 
prøveresultater, kan så hurtigt beslutte, hvad patienten fejler og lægge en behandlingsplan. Det er 
helt afgørende i moderne behandling og for gode behandlingsresultater. Sygehuset skal derfor 
have døgnbemanding af disse mange speciallæger. Vi har i Danmark simpelthen ikke nok 
speciallæger til at have 40-50 sygehuse ud over landet med den nødvendige døgnbemanding. Og 
det ville være meget dyrt at have det, for de ville ikke have nok at lave. Derfor samler man 
speciallægerne på færre sygehusenheder! 
 
To ting skal så udvikles samtidigt i det danske sundhedsvæsen for at få et moderne 
sammenhængende sundhedsvæsen.  
 
Det nære sundhedstilbud 
Når sygehuset ikke længere i samme grad vil være tæt på borgeren er sygehuset som institution 
ikke en del af det nære sundhedstilbud til borgerne. Så skal der på en eller anden måde udvikles et 
nyt nært sundhedstilbud. Byggestenene er familielægen, vagtlægefunktionen, øvrige praktiserende 
sundheds-personer og de kommunale tilbud evt. samlet i sundhedscentre. Familielægerne skal nok 
samles i større enheder, og muligvis sammen med flere andre sundhedspersoner, men vi kender 
ikke helt opskriften på, hvordan det nye nære sundhedsvæsen skal bygges op. Man skal også 
passe på med, at det ikke bare bliver nye ’små sygehuse’, for så er man jo lige vidt.  
 
Det præhospitale tilbud 
Når sygehuset ligger stadig længere væk fra borgeren i akut nød, så er der behov for en udvidet 
ambulancetjeneste. Ambulancetjenesten skal være en del af behandlingen, og derfor bruges ordet 
præhospital behandling. Ambulancetjeneste er ikke længere kun patienttransport. Falckredderne 
får uddannelse, så de via telekontakt med speciallægerne på sygehusene kan påbegynde 
undersøgelse og behandling af patienterne under transporten, og i stigende grad vil speciallæger 
og måske også sygeplejersker komme med ud til patienterne. Det har man haft i flere amter i 
mange år – især i byområderne og det skal udvides til hele landet. Og vi vil også se flere 
helikoptere både til patienttransport og til at transportere speciallæger ud til patienterne på 
ulykkesstederne.  
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Budskaber fra 
første debatrunde 

 
Hvad er et 
sygehus i 

verdensklasse? 
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Bord 1 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Information  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det giver tryghed, det giver dialog, man føler sig som helt menneske. Forebyggelse. 

 

Budskab 2: 
Samarbejde både mennesker og IT og regioner/sygehuse imellem 
  
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det sparer tid, effektivitet, undgår dobbeltarbejde 

 
Budskab 3:  
Fysiske rammer 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Der er plads/rum nok, rent, god mad, hyggelig.
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Bord 2 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Lige adgang og kvalificeret behandling for alle uanset egne resurser 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Resursesvage borgere også sikres kvalificeret og professionel adgang til sundhedsvæsenet. 

 

Budskab 2: 
At organiseringen er optimal. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Resurserne bruges så borgerne ved hvad der sker og føler sig trygge under hele forløbet – 
allerede fra den præhospitale indsats, visitation og til efterbehandling.  

 

Budskab 3: 
At den faglige ekspertise og de fysiske rammer er i top. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Fokus er på patienten 
Der kommer bedre tværfagligt samarbejde. 
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Bord 3 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Faglig kvalitet har størst betydning i forhold til afstand. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• man får den optimale behandling i tide 
• Når den faglige kvalitet er i orden, vil den patientoplevede kvalitet automatisk være i top. 
• Faglig kvalitet/patientoplevet kvalitet forudsætter velfungerende teams, f.eks. som det 

foregår i et traumecenter. 
• Høj faglig kvalitet medfører attraktive uddannelsesmuligheder for alle personalegrupper – 

forbedrede rekrutteringsmulighederne, forskning og udvikling. 

 

Budskab 2: 
Beredskabet skal kunne løfte alle opgaver 24 timer i døgnet.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Fordi man kan blive syge hele døgnet. 
• Giver tryghed. 
• Giver hurtig behandling. 
• Giver bedste behandling første gang. Transporteres det rigtige sted hen uden omveje. 
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Bord 4 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Nærhed, når det drejer sig om småting 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Specialisterne bliver friholdt til de alvorlige ting 

 

Budskab 2:  
Patienten i centrum 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Patientoplevede kvalitet tillid, tryghed  

 

Budskab 3: 
Kvalificeret ledelse og samarbejde 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Optimal ydelse 

 

Budskab 4: 
Bedre uddannelse, at møde en kompetent person 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det skaber tillid mellem patient/behandler 
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Bord 5 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Den attraktive arbejdsplads 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Tiltrække -> fastholde 
• Tilfreds personale giver tilfredse patienter 
• Der opstår synergi 

 

Budskab 2:  
 
Personlig kommunikation 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Trygheden vokser 
• Patienten føler sig som et helt menneske 
• Patienten føler sig mere inddraget i behandlingen – og dermed mere ansvarlig for eget liv 

 

Budskab 3:  
Dygtighed (faglighed) 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Tværfagligheden vokser 
• Trygheden vokser for patienten 
• Der opstår en ”a jour kultur ” 
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Bord 6 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Sygehusvæsenet skal være organisatorisk velfungerende med vægt på dialog. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

 

Budskab 2: 
Sygehuse med faglig kvalitet i højsædet. Et flagskib, som ikke må sande til i basispatienter.
  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

 

Budskab 3: 
Der skal tages hånd om den enkelte patient. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at… 
 
Der skal være en tovholder (sundhedsperson), som kan følge patienten i gennem forløbet. 
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Bord 7 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Borgerne skal være trygge ved, at de ved indlæggelse får den bedste behandling, der kan tilbydes 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Der er speciallæger i tilstedeværelsesvagt på akutsygehuse 

 

Budskab 2: 
Der må ikke være ventetid på livstruende sygdomme 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 

 

Budskab 3: 
Det lokale akutberedskab skal opgraderes både mht. ambulance/helikoptertjeneste og 
døgnbemandede læge/sygeplejebetjente skadestuer 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Der skal kunne gives en behandling her og nu, kort afstand både til behandling af de små skader 
og hurtig adgang til det store beredskab.  
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Bord 8 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Supergodt uddannet personale/specialister 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Tryghed, bedst mulig behandling. 

 

Budskab 2: 
Nærhed 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Tryghed, hurtig behandling, kort transporttid, at pårørende tæt på 

 

Budskab 3: 
Samme læge 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
De følger ens forløb 

 

Budskab 4: 
Tilførsel af flere ressourcer til sundhedsvæsenet 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Bedre uddannet læger og sygeplejersker, flere sygehuse, mere apparatur



 42 

Bord 9 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
• Kvalitet og faglighed frem for afstand – faglighed etik og omsorg skal være i top og der skal 

lægges vægt på sundhedsfremme.  
• Patienten i centrum, de skal vide hvem de kan gå til. Kontaktperson – samme læge. 
• Patientens mestringsevne er vigtig og patienten skal først hjem, når han er klar til det. 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Vi får adgang til den bedste behandling, at man som patient føler, at der bliver taget hånd om en. 

 

Budskab 2: 
• Hurtig behandling er vigtigt og ventetid eller udsættelse af operation skal undgås. Er man 

indkaldt til operation skal det foregå. Begynd at lav operationer om natten. 
• Pas på at ventetiden ikke stiger når sygehusene bliver for store.   

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at… 
 
Vi undgår sygedagpenge og fyringer. Det er svært at acceptere, hvis man bliver sendt hjem når 
man ligger og er klar til operation. 

 

Budskab 3: 
• At sygehusene placeres så de er hurtige at komme til – tilgængeligheden er vigtig 
• Strukturen skal være flad og effektiviteten skabes indefra. Der skal være overblik og 

sammenhæng og der skal ikke være så skarpe faggrænser. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at… 
 
Patienten bedre kan komme til at fungere når han kommer hjem. 
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Bord 10 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Kontinuerlighed, information og omsorg.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Større tryghed hos patienter og pårørende  
• Mindre risiko for fejl  

 

Budskab 2: 
Kort ventetid  
  
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Man hurtigere vil modtage behandling og derfor hurtigere kommer tilbage på 
arbejdsmarkedet 

• Diagnoser stilles hurtigere og behandlingen hurtigere iværksættes 

 

Budskab 3: 
Bedre udnyttelse af ressourcerne 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• bedre fleksibilitet i behandlingen  
• Kortere ventetid i behandlingen 
• Mere erfaringsudveksling  

 

Budskab 4: 
Tilgængelighed til høj faglighed 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Størst overlevelse  
• Man undgår at blive kastebold i systemet  
• Rigtig behandling hurtigst muligt 
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Bord 11 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
At vi har et godt akutberedskab, der er hurtigt fremme – og så er det vigtigt at der informeres her 
og nu om det  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det giver større tryghed og tillid til systemet. 

 

Budskab 2: 
Stor fleksibilitet mellem faggrupper (kig det private over skulderen – her kan overlæger lave kaffe!!)
  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Bedre udnyttelse af ressourcer – sågar frigivelse af ressourcer. 

 

Budskab 3: 
Gode transportmuligheder til sygehuse – hen under evt. mulighed for gratis transport i særlige 
tilfælde 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Alle kan komme frem – uanset store afstande. 

 

Budskab 4: 
Bredde i den lægefaglige uddannelse og opkvalificering af andre faggrupper, færre specialer 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Øgede ressource
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Bord 12 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 
 
Kvalitet kan ikke prioriteres højt nok. Kvalitet er  hurtig adgang til rigtig behandling 

 

Budskab 1:  
Akut behandling 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Adgang frem for afstand 
• Adgang til ekspertise straks 
• God transportløsning (tænk på de ældre!) 

 

Budskab 2:  
God service 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• formidlingen skal være god (vejledning og orientering) 
• godt patientforløb fra reception til udskrivelse (tryghed og nærvær) 

 

Budskab 3: 
Præhospital behandling skal være optimal 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• gode Falckfolk i ambulancerne 
• en god lægevagt 
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Bord 13 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Høj faglig kvalitet og professionel behandling.   
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Vi får tryghed.  
• Ordentlig besked og information.  
• Ordentlige arbejdsbetingelser.  

 

Budskab 2: 
Højere effektivitet.   
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Mere teamsamarbejde.  
• Væk fra det ”gamle” faglige hierarki.  
• Bedre udnyttelse af tid og udstyr.  

 

Budskab 3: 
Et godt sammenhængende patientforløb.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Beskrivelse af det planlagte forløb for patienten.  
• En del af behandlingen kan foregå derhjemme. 
• Kontaktperson
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Bord 14 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Fagligt miljø der tiltrækker dygtige personer frem for geografiske hensyn 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Bedre kvalitet i behandlingen 
• Det giver god mulighed for god diagnosticering og lære af hinanden 
• Kortere ventetider 

 

Budskab 2: 
At prioritere den præhospitale indsats højt  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Stabilisere patienter er vigtigere end nærhed uden tilstrækkelig faglighed 

 

Budskab 3: 
Et landsdækkende journalsystem 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det giver hurtigt overblik 
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Bord 15 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Præhospital indsats udbygges/intensiveres. Kvalitet på skadestedet intakt. Sikkerhed for 
tilgængelighed. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Patienten vil opleve kvalitet, kontinuitet, sammenhæng, tryghed 

 

Budskab 2: 
Samling af specialer; pt. bringes derhen hvor behandlingen kan ske i højeste kvalitet uden flytning 
til andet sygehus med fokus på behandling af det hele menneske. 
  
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Patienten vil opleve kvalitet, kontinuitet, sammenhæng, tryghed, hurtigere færdigbehandling. 
Livskvalitet og tryghed i, at pt. ikke oplever frygten for at skulle flyttes til andet sygehus. 

 

Budskab 3: 
Patientens mulighed for frit at vælge behandlingssted ved planlagte forløb/kontrolbesøg ved 
opgavefordeling og sikring af specialer mellem sygehusene. Herunder hensyn til transport og 
infrastruktur for både ptt. og pårørende. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Patienten vil opleve kvalitet, kontinuitet, sammenhæng, tryghed 

 
Budskab 4: 
Udbygget samspil mellem primær og sekundær sektor samt kommunerne. Individuelle 
handleplaner for ptt.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Øget kontinuitet, færre fejl, sikring af genoptræning
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Bord 16 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
At man modtages af et venligt personale på et sygehus, der besidder de nødvendige ressourcer og 
faglige ekspertise.   
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Stemningen på de enkelte afdelinger vil være god og holdet opfører sig da som et team, der 
derved opnår de bedste resultater. 

 

Budskab 2: 
• At sygehusene besidder en kompetent og ansvarlig ledelse, der kan stilles til ansvar for 

sine handlinger.  
• Sygehusledelsen behøver ikke nødvendigvis at bestå af læger.  
• Dog skal ledelsen på afdelingsniveau være faglig (lægelig) kompetent. Ledelsen skal 

kunne formå at engagere alle medarbejdere på sygehuset.   
 

- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 3: 
• At den faglige ekspertise er mere væsentlig end afstanden til et sygehus.   
• At der er fire hovedsygehuse som besidder alle faglige specialer, og et enkelt 

universitetshospital. De mindre sygehuse bør subspecialiseres.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at …
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 17 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
At der er for få læger, sygeplejersker og sundhedsassistenter til at lave et sygehusvæsen i 
verdensklasse, og Christiansborgs politikere bærer det fulde ansvar.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Vi mangler personale, og det kan få betydning for antallet af akutsygehuse i regionen. 

 

Budskab 2: 
At kvalitet er  

• at der er nok specialister tilstede på sygehuset 
• en hurtig og effektiv og kærlig behandling 
• at der skabes tryghed omkring patienten 
• et godt arbejdsmiljø, der gearer personalet til opgaven 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Vi får et sygehusvæsen i verdensklasse.  
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Bord 18 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på… 

 

Budskab 1, 2 & 3:  
• at sikre os optimal viden om tilbud om hjælp 
• at sikre os stor tilgængelighed til hjælp 
• sygehuset skal modtage os, hvor vi er og har behov for hjælp  

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Du kan komme i gode hænder uanset hvor du bor eller opholder dig hele døgnet rundt 

 

Budskab 4, 5 & 6: 
• hurtig, faglig (professionel) behandling 
• rigtig, faglig behandling fra start og fortsat i sygehuset  
• kommer i de rigtige hænder fra starten 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at  
 
Du er tryg ved du bliver rigtigt behandlet uanset tid og sted 
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Bord 19 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
• Der skal være en helhedsløsning på akutsygehusene 
• Alle funktioner. 
• God infrastruktur 
• Ny teknologi implementeres 
• Politikerne skal tænke nyt 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Man kan give en bedre service og bedre kvalitet. At der bliver en høj faglighed, når 
ekspertisen er samlet på ét sted. 

• Det skal være let at komme til sygehusene, så transport af patienter ikke bliver forsinket af 
trafik 

• De skal være bedre til at udnytte den teknologi og den økonomi, der er til rådighed 
• Politikerne skal ikke hænge i det gamle, ikke tænke så lokalt 

 

Budskab 2: 
Der skal være bedre præhospital indsats. Der skal være høj faglig viden og kvalitet.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
At når folk skal køres længere – er det utrolig vigtigt med indsats undervejs. En tidlig indsats er helt 
afgørende. Jo større afstand, jo større brug for kvalificeret hjælp under kørslen. 

 

Budskab 3: 
Lægevagt og skadeklinik kan være med til at afhjælpe de akutte, ikke livstruende tilfælde. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Vi får et tilbud i nærheden. Dem, der ikke har brug for den store indsats ikke behøver at køre så 
langt.
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Bord 20 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Kvalitet har sammenhæng med at de nødvendige specialer er til stede under samme tag, herunder 
kommunikation mellem specialerne. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Der er gennemsigtighed fx undersøgelser på forskellige sygehuse kan ses på andre sygehuse. 

 

Budskab 2: 
Patientens oplevelse af tryghed ved at vide, hvad der skal ske. 
  
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Forudsigelighed. Patienten ved, hvad der skal ske. Man kan klare  fx at vente længe, hvis man ved 
på hvad og hvorfor. 

 

Budskab 3: 
Logistikken skal være i orden. Sikre de rigtige ressourcer de rigtige steder. Have overblik. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
At der er sundhedsfagligt personale til rådighed de rette tider og steder.  
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Bord 21 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
At der er dygtige fagfolk (læger og sygeplejersker) på sygehuset, og at sygehusene er en god 
arbejdsplads. Der skal være klare udmeldinger om hvert enkelt sygehus’ fremtid.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Patienterne får en bedre og kvalificeret behandling og en god oplevelse af at være på sygehuset. 
Patienten skal opleve venlighed og imødekommenhed – ikke at være til besvær. At der ikke er 
magtkampe på sygehuset eller mellem sygehusene men samarbejde om patienterne og 
behandlingen.  Alle sygehuse (også eventuelle parsygehuse) skal kunne rekruttere og fastholde 
deres personale.  

 

Budskab 2: 
At man kan komme derhen på en ordentlig måde – og at transport af patienter mellem sygehuse 
begrænses.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
At det ikke må være mere kompliceret at komme hen til et sygehus, fordi man bor længere væk. 
Det skal ikke være patientens problem, at man bor 30 km længere væk fra sygehuset.  At man 
udnytter de tekniske hjælpemidler fuldt ud – bl.a. telemedicin - til gavn for patienten. At man kan 
behandles på det sygehus, hvor man først kommer hen, og at man bliver behandlet hurtigt efter 
indlæggelse. Patienten må ikke få en oplevelse af at blive kastet rundt i systemet.   
 

 

Budskab 3: 
At patienten oplever en effektiv behandling, der er understøttet af samarbejde.  
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
De akutte undersøgelser kan laves på stedet. Der er kvalificerede specialister i dét, patienten fejler, 
så patienten hurtigt får en diagnose. At der hurtigt ligger en plan for resten af indlæggelsen og dét, 
der skal ske efter, at patienten er udskrevet. At der på sygehuset er et godt samarbejde om 
patienten.  
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Bord 22 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
• Sats på kvalitet frem for nærhed 
• Der skal øget fokus på beredskabet 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Det er ikke muligt at skabe kvalitet i behandlingen i et sundhedsvæsen bestående af 
mursten 

• Der er ikke specialister (ressourcer) nok – og der skal også være arbejde til dem 
      -> bedre udnyttelse og øvelse hos specialisterne. 
• Man kører gerne længere for at få den rigtige diagnose og den rigtige behandling fra 

starten af 
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Bord 23 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Kvalitet er en fladere struktur og mindre bureaukrati 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Bedre samspil mellem specialister og mere alment uddannet personale. For at udnytte alle kræfter 
til en højere kvalitet.  For at give patienten den optimale behandling på alle niveauer samtidig med 
at man fastholder og tilfredsstiller personalet i deres arbejde.   

 

Budskab 2: 
Kvalitet er et godt præhospitalt beredskab 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Et godt præhospitalt beredskab er nødvendigt for at sikre trygheden, når der bliver færre lokale 
sygehuse. Akutberedskabet skal være fremme hurtigt. Det vil sige et større, mere veluddannet og 
fleksibelt beredskab end det eksisterende.   

 

Budskab 3:  
Kvalitet er fleksibilitet og smidighed i behandlingssystemet 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det er en nødvendighed for smidighed og fleksibilitet i behandlingssystemet. Det vil optimere 
ressourcerne og bruge sundhedspersonalet til sundhedsopgaver. Det vil betyde at den enkelte 
patient får både bredde og kvalitet i den enkelte behandling og man fastholder et godt personale.  
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Bord 24 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
Specialister samlet få steder 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at… 
 
Vi kan få en behandling i verdensklasse. ”Øvelse gør mester”. Giver forskningsmiljø, som forbedrer 
behandlingen og fastholder personalet.  

 

Budskab 2: 
Tryghed via helhed i patientforløb. Også i forhold til praksissektor og hjemmepleje mv. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at… 
 
Patienterne føler sig i centrum. Det er psykisk belastende at møde mange forskellige fagpersoner 
og evt. blive sendt fra sted til sted.    

 

Budskab 3:  
Veluddannet og veludbygget præhospital indsats 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at… 
 
Den enkelte borger vil blive tryg. Skaffer tilgængelighed her og nu. Samt hurtig behandling og 
korrekt visitering.  
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Bord 25 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Tilgængelighed og kvalitet er afgørende - og vigtigere end nærhed, bl.a. i kraft af en bedre 
præhospital indsats med lægeambulancer, telemedicin osv., praksissektor - 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• At vi som borgere kan have tillid til at få den bedst mulige behandling fra starten 
• At alle relevante specialer er til stede 

 

Budskab 2: 
At sikre at der uddannes tilstrækkeligt personale inden for de forskellige personalegrupper, at 
fastholde disse og sørge for at de løbende får den rigtige efteruddannelse/specialisering 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• At regionens sygehuse bliver gode arbejdspladser, 
• At vi som borgere får den bedst mulige og mest opdaterede behandling fra specialister 

 

Budskab 3:  
At sætte patienten i centrum, dvs. se denne som et helt menneske og ikke kun en som sygdom, at 
sikre samarbejde mellem specialer, undgå interne ventetider, dele viden og erfaringer og nedbryde 
barrierer og grænser   
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
At patienten vil opleve ét sundhedsvæsen … i verdensklasse 
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Bord 26 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Tidssvarende – gerne nye og centralt placerede - bygninger med optimale trafikale 
adgangsforhold. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Øget tryghed 
• Rette hjælp første gang 
• Mulighed for andre transportformer (helikopter etc.) 
• Der kan skabes øget effektivitet 

 

Budskab 2: 
Personaleforhold i verdensklasse 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Der kan tilføres ressourcer fra andre faggrupper via nedbrudte faggrænser 
• Der kan implementeres mere effektive arbejdsgange 
• Uddannelse 
• (Danskundervisning til alle personalegrupper) 

 

Budskab 3: 
Patientens ansvarlighed overfor velfærdssamfundet. (og gensidigt). 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Man vil minimere spildet af ressourcer (f.eks. færre udeblivelser) 
• Der sættes fokus på forholdet mellem ressourcer og muligheder 
• Der skabes gensidig respekt mellem patient og sundhedsvæsen 
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Bord 27 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
Lægen følger patienten – så få forskellige lægekontakter som muligt (tage faglige hensyn) 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det vil skabe tillid og tryghed for patienten, og samtidig effektivt for systemet 

 

Budskab 2: 
Én fast kontaktperson per patient 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Ordningen eksisterer i dag, men fungerer ikke altid tilstrækkelig godt i praksis set fra patientens 
side. De mindre sygehuse opleves, som bedre på dette punkt. 
Kontaktpersonen skal guide patienten igennem forløbet, og fortælle hvad der skal ske hvornår og 
hvorfor. Dialog skaber tryghed. Manglende inddragelse skaber usikkerhed. Et visitkort er rart, men 
ikke nok! 

 

Budskab 3: 
Vigtigst med rette behandling. Afstand betyder mindre 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det er vigtigt, at man får den optimale, professionelle behandling. Men som patient vil man gerne 
restituere og genoptrænes så tæt på lokalområdet som muligt. 
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Bord 28 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
Hurtig kvalificeret behandling 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Man hurtigt bliver rask igen og komme på arbejdsmarkedet 

 

Budskab 2: 
Sikre en effektiv ledelse af sygehusene, så lægerne ikke skal drive sygehuse 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Lægerne har bedre tid til at behandle 
• Skabe faglige miljøer for lægerne, så de ikke tager til de private sygehuse 
• Nytænkning, lære af hinanden 
• Bedre patientplaner og kontaktpersoner (pakkeløsning) 

 

Budskab 3: 
Tryghed og nærhed er vigtigt, hvis man vælger at samle 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Efterbehandling af f.eks. knæ og kræftbehandling i sundhedscentre eller 
sattelitsygehuse/nærsygehuse 

• Lokale tilbud som f.eks. skadeklinikker, lægehuse med udvidet funktioner vil give tryghed 
og nærhed i ydre områder 

 

Budskab 4: 
At afstand til de planlagte operationer ikke betyder noget 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Man kan få samlede forløb hos specialister, der er dygtige på deres felt.  
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Bord 29 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
Sygehuse med tilstrækkelig volumen og kompetencer 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Hurtigere diagnoser, kortere ventetider – både før og under sygdomsforløbet, kortere responstider 
på akutte sygdomme, udstyr på sygehuse i top, speciallæger, kontaktpersoner – team man er 
tilknyttet, større samarbejde mellem faggrænser 

 

Budskab 2: 
Tilgængeligheden skal være lige i hele regionen 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Forstået som lige hurtig hjælp uanset geografisk placering – hvad enten det kræver ambulancer 
eller helikoptere, skaber tryghed 

 

Budskab 3: 
Vi vil ikke opdeles i et A- og B-hold (med og uden sygeforsikring) 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Supert velfungerende offentligt sygehusvæsen, samme lige adgang uanset om man er tyk, tynd, 
ryger, ikke-ryge
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Bord 30 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Den præhospitale indsats er altafgørende. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Indsats fra afhentning af patient til modtagelse på sygehuset udgør et sammenhængende forløb. 

 

Budskab 2: 
Antal sengepladser er sat i forhold til antal læger 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Effektiv patientbehandling 

 

Budskab 3: 
Læger og det øvrige sundhedspersonale skal afbureaukratiseres. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Det vil øge effektiviteten/produktiviteten 
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Bord 31 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Godt arbejdsmiljø 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Engageret personale kan tiltrækkes og fastholdes 

 

Budskab 2: 
Hurtig udredning – nedsat ventetid – patienten skal ikke sendes frem og tilbage i systemet 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Der bliver kortere ventetid og hurtigere rekreation – tryghed for patienten 

 

Budskab 3: 
Hurtig kvalificeret akutindsats på udrykningsstedet 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at …

Bedre prognose og bedre økonomi 

 

Budskab 4 
Effektivt samarbejde 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at …
 
Alle led har en afklaret og defineret rolle, som de udfylder
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Bord 32 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
At man kan være sikke på, at den bedste behandling er tilgængelig, når der er brug for den 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Der vil være tryghed for borgeren 
• Der er fokus på at de rigtige specialister er tilstede 
• At der er en effektiv visitation så man kommer det rigtige sted hen 
• De enkelte instanser anerkender hinandens kompetencer – bedre sammenhænge mellem 

forskellige behandlingssteder f.eks. undersøgelsesresultater (databaser) 
• Godt arbejdsmiljø for personalet 
• Gode muligheder for uddannelse og efteruddannelse 
• Samme læge under behandlingen 

 

Budskab 2: 
Det præhospitale system skal organiseres optimalt af hensyn til indsats og afstand for borgeren 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Respons tider er lave 
• Optimal visitation 
• Modtagerne på 112 skal være kvalificerede 

 

Budskab 3: 
At de organisatoriske og fysiske rammer er optimale 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Arbejdsmiljø er i orden 
• Bygningernes kvalitet er i orden 
• Tilgængelighed for borgeren er i orden 
• Der vil være udvidelsesmuligheder 
• Helikopterlandingsplads
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Bord 33 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Styrkelse af de præhospitale tiltag (hurtig hjælp til livstruede) 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 

 
Længere afstand til akutsygehus, behandlingen starter i ambulance 

 

Budskab 2: 
Aktiv forebyggelse af livsstilssygdomme 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Spare indlæggelser, spare økonomi 
 

 
Budskab 3: 
Patientforhold på sygehuses (toiletforhold, stue størelser, sovesal,) Ikke bygge på gamle platforme. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Kvalitet for patient, bedre for personale. Få sygehuse til at ligge rigtigt med gode tilkørselsforhold. 
Moderne faciliteter. Patienthotel. 

 

Budskab 4
Uddannet flere læger 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 

 
Høj kvalitet i behandling, nedskære ventelister, regionen skal være aktiv til at skaffe flere læger
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Bord 34 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
Der skal være fokus på tryghed og tilgængelighed til en lige, hurtig og sikker kvalitetsbehandling for 
alle egne af regionen 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 2:  
De praktiserende læger skal have en nøglerolle i et nyt samarbejdende sundhedsvæsen, hvori 
indgår hurtig præhospital indsats med lægebemandet akutbil og helikopter. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 3:  
Der skal være større akutsygehuse til alvorlige og pludseligt opståede sygdomme/skader; men der 
skal også være nærsygehuse til almindelige behandlinger, endagskirugi og elektive behandlinger. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at …
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 35 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Bedre koordinering af genoptræning/efterbehandling ved udskrivning 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Ensartethed uanset hjemkommune 
• Hensyn til private forhold fx ægtefælle 

 

Budskab 2: 
Ledelsesstrukturen i sygehusvæsenet (professionelle ledere) 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Større arbejdsglæde 
• Højere effektivitet 

 

Budskab 3: 
Veludstyrede ambulancer med veluddannet personale (måske helikoptere) 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Tryghed, hurtighed, tilgængelighed 

 

Budskab 4:  
• Bedre offentlig befordring til sygehus 
• Tage højde for infrastruktur 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 

 
• Befolkningstilvækst nu + fremtid, Motorvejsnet skal tages med i overvejelserne 
• Tilgængelighed 
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Bord 36 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
Høj faglig kvalitet – styrk forskning og uddannelse 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 2: 
Sammenhængende patientforløb- tydelig information til patienterne 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 3: 
Flere ressourcer til psykiatrien 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 4: 
Kvalificeret visitation 

- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 37 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1: 
Meget højt fagligt niveau i sygehusvæsnet 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Regionen kan foretage vedvarende rekruttering af kvalificeret personale 

 

Budskab 2: 
Effektiv organisation og optimal ledelse 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
Der bliver effektive patientforløb, (Patientvejledere, forløbskoordinatorer etc.) 

 

Budskab 3: 
Åbenhed om det enkelte sygehus afdelingers faglige niveau 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 

(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 



 71 

Bord 38 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  
• Behandling af høj kvalitet, lige adgang for alle. 
• Central beliggenhed, god infrastruktur, både for patienter og personale. 
• Godt arbejdsmiljø og udviklingsmiljø til alle personalegrupper. 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 

• Det giver den bedste behandling og mulighed for at tiltrække det fagligt bedste personale. 
• Udvikle og implementere nye undersøgelsesmuligheder og behandlinger. 
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Bord 39 - Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? 
 
Vi synes, at politikerne i deres overvejelser for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i 
Region Syddanmark skal lægge særlig vægt på... 

 

Budskab 1:  

Høj behandlingsmæssig kvalitet frem for geografisk nærhed. Det kræver professionel præhospital 
indsats (ambulanceberedskab), både kvalitativt og kvantitativt. 
 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 2:  

Høj organisatorisk kvalitet. 
• Effektiv resursestyring 
• Effektiv intern samarbejdskvalitet 
• Effektiv ekstern samarbejdskvalitet (kommunale sundhedsaktiviteter) 

  
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 3: 
En god patientoplevelse kræver: 

• Kort ventetid med orientering om udrednings- og behandlingsplan 
• Egen kontaktperson 
• Informativ og empatisk kommunikation og dialog med de professionelle 
• At patienten skal inddrages i behandlingsarbejdet 

 
- Og netop det mener vi er vigtigt, fordi det konkret vil betyde at …
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 1 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Præ- og postbehandling skal være bedre. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Hele sygdomsforløbet bliver bedre. Mere fokus på hele behandlingsforløbet før, under og efter. 

 

Budskab 2: 
Samarbejde, nedbrydning af faggrænser. Dele erfaring med andre, lære fra sig. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Bruge ressourcerne rigtigt og mest hensigtsmæssigt. 

 

Budskab 3: 
Bedre skiltning både til sygehus, skadestue og lægevagt og på de enkelte steder 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Man bedre kan finde vej, når man ikke er kendt 

 

Budskab 4: 
Decentralisering af nogle behandlingsopgaver 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Man bruger lokale ressourcer og bevarer arbejdspladser og det bliver nemmere patienterne 
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Bord 2 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Mere centralisering på specialsygehusene og mere borgernær behandling og pleje af kronikere. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Høj faglig kvalitet tæt på borgerne. 
• Øget fleksibilitet i stedet for investering i mursten. 

 

Budskab 2: 
Den præhospitale indsats skal styrkes – både hvad angår tid, tekniske muligheder og personalets 
uddannelse. 
  
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Det giver tryghed og hurtigere igangsætning af høj, kvalificeret behandling. 
• Giver tilfredse borgere. 
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Bord 3 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Store enheder kræver tilknyttet patienthotel. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Indlæggelsen bliver kortere. Patientrollen mindskes. 
• Mulighed for at have familien ved sig. Giver tryghed. Fremmer helbredelse. 
• Ekspertisen er tæt på. Giver tryghed. 

 

Budskab 2: 
Velbeskrevne patientforløb (alle spillere inddrages: den privatpraktiserende læge – det lokale 
sygehus – universitetssygehuset – kommunen (socialrådgiver, hjemmepleje m.v.)) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Øget patienttilfredshed i et højt fagligt miljø. 

 

Budskab 3: 
Større lægeklinikker (lægehuse) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Mere spændende miljø at arbejde i. Personalet kan lære af hinanden – støtte hinanden og 
måske specialisere sig. 

• Forbedrer rekrutteringen. Øger interesse for at slå sig ned som praktiserende læge i 
yderområderne. 

• Giver lægehusene mulighed for at påtage sig flere og mere krævende opgaver. (mere 
udstyr + fælles personaler – specialiseret personale (specialsygeplejersker, laboranter, 
’assistens’). 
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Budskab 4: 
Bedre forhold for medarbejderne 
 

• Forbedrede seniorordninger i sundhedsvæsenet – for at få flere til at blive længere på 
arbejdspladsen. (værne om det grå guld). 

• Have erfarent personale, der kan oplære de næste generationer. 
• Det skal gøres attraktivt at være fastansat. Det er for dyrt at bruge vikarer. 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 5: 
Psykiatrien skal fylde mere 

• Der skal tages hånd om psykiagtrien på lige fod med det øvrige sygehusvæsen. 
• Der er mange psykiske syge. 
• Svært for patienten selv at definere sin sygdom. 
• De psykisk syge skal også føle, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse. 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 4 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Opblødning af faggrænser 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Specialisterne kan koncentrere sig om det væsentlige 

 

Budskab 2: 
Bedre præhospital beredskab, fremskudt skadestue 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Sikre en hurtigere behandling, kan betyde kortere indlæggelsestid 

 

Budskab 3: 
Bedre elektronisk udnyttelse af IT 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Bedre kommunikation, bedre udnyttelse af personalegrupper - specialister 

 

Budskab 4: 
Bedre forebyggende indsats (periodisk syn) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det i sidste ende sparer ressourcer og liv 
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Bord 5 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Styrkelse af den præhospitale indsats 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Lære førstehjælp som barn 
• Bedre vagtlægesystem 
• Sundhedshuse m. tværfagligt miljø 
• Paramedicinsk uddannelse til ambulancefører 

 

Budskab 2: 
Forebyggende behandling 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Give patienten mulighed for medansvarlighed i eget forløb ”kroniker skoler” 
• Årsagsbehandling – væk fra symptombehandling 

 

Budskab 3: 
Inspiration fra den private sektor (hospitaler – sponsorer) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Større patienttrivsel 
• Større effektivitet 
• Større kontakt til samme personale 
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Bord 6 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
At skabe attraktive uddannelsesmiljøer på akutsygehusene. Universitetshospitalet skal være 
videreuddannelsessted for specialisterne. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Der bliver et bedre rekrutteringsgrundlag og mulighed for fastholdelse af personale. 

 

Budskab 2: 
• At styrke den primære sundhedssektor ved at etablere sundhedscentre og øge antallet af 

lægehuse og genoptræningscentre. 
• Der skal tages hensyn til den demografiske fordeling i landet, eksempel i områder med stor 

andel af ældre.   
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at 
 
Der tages hensyn til lokalsamfundet, og der ikke alene er fokus på sygehusvæsenet.  

 

Budskab 3: 
Parsygehuse bør ikke være en del af den fremtidige sygehusstruktur. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det … 
 

• Er centralt med lokal og synlig ledelse.  
• Ikke attraktivt på grund af utilstrækkeligt uddannelsesmiljø
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Bord 7 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
At nedbryde faggrænser/gennemføre en kompetenceglidning mellem sygehusenes fagpersonale. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 2: 
At indføre en samfundspligt for unge mennesker, som kan aflaste fagpersonalet på sygehusene. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 
Budskab 3: 
At opprioritere forebyggelsen med henblik på at reducere effekten af livsstilssygdomme i både 
skoler, børnehaver og andre institutioner. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
 

 
Budskab 4: 
At satse på telemedicin og andre former for moderne teknologi, som bl.a. reducerer behovet for 
speciallæger i tilstedevagt.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
 

 
Budskab 5: 
Ved at gennemføre organisatoriske tilpasninger såsom LEAN i forhold til operationsgange mv. for 
at øge sygehusenes kapacitet og produktivitet. Det giver pakkeløsninger uden ventetid, hvilket 
kunne udløse en bonus til medarbejderne. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 8 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Koordinere sammedags kirurgien til få steder 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Bedre udnyttelse af ressourcer 

 

Budskab 2: 
At gøre de samfundsmæssige forhold attraktive for personalet, arbejdspladser, skoler, børnehave, 
kultur osv. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Fastholde og tiltrække arbejdskraft til sygehuse 

 

Budskab 3: 
Samarbejde på tværs af regioner, lande 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Udnyttelse af IT-muligheder, viden og arbejdskraft 

 

Budskab 4: 
Udannelse af flere, uddannet nok, adgangskvoter ændres 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
På sigt sikre flere læger og sygeplejersker 
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Bord 9 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
• Personalepleje og personaleudvikling ikke kun fis og ballade. 
• Sæt folk sammen som kan arbejde sammen og indfør konfliktløsning på afdelingerne.  
• Brug mindre tid på kvalitetsdokumentation og spørgeskemaer – det er bare for meget og 

det tager for meget tid. Brug i stedet mere tid på dialog.  
• Mere professionel ledelse evt. en leder fra erhvervslivet ikke nødvendigvis en læge. 
• Velkommen til udenlandske læger – men de skal kunne dansk. Gør det nemmere for dem 

at komme i gang og få familien med. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Folk får lyst til at blive og arbejde i sundhedsvæsenet. 

 

Budskab 2: 
• Vagtlægeordningen fungerer ikke. Der skal være kommunikation og samarbejde mellem 

vagtlæge og 112 – et nummer man ringer til. 
• Samarbejde om beredskab mellem boreplatforme og helikopter i regionen 
• Ambulancereddere skal uddannes noget mere. 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Patienterne kommer hurtigere i behandling. 

 

Budskab 3: 
Praktiserende læger der arbejder sammen i centre eventuelt sammen med psykologer, 
socialrådgiver, diætister, fysioterapeuter og måske akupunktører og andre 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det får man mere ud af 
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Budskab 4: 
• Placering af sygehuse så de er let tilgængelige. 
• Flere parkeringspladser til sygehusene. 
• De unge vil være på store steder. 
• Taulov modellen var der flertal for – det er en god ide. 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 10 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
At nedbryde faggrænser og få andre faggrupper ind i sygehusvæsenet. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 

 
• Det højtuddannede sundhedspersonale kan frigøres til at udføre det arbejde de er 

uddannede til.  
• Personaleressourcerne udnyttes mere optimalt 

 

Budskab 2: 
Der etableres et netværk af behandlingssteder, som kan erstatte de funktioner der hidtil er udført af 
de lokale skadestuer. Behandlingssteder kan organiseres forskelligt f.eks. som døgnåbne 
praktiserende læger eller kommunale sundhedscentre.   
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …. 
 

• Mindre belastning på akutmodtagelserne 
• Fortsat sikring af hurtig behandling 
• Tryghed for borgerne  

 

Budskab 3: 
Fokus på den præhospitale indsats - herunder flere lægebiler, helikoptere, akutbiler og 
paramedicinere. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …. 

 
• Der er mulighed for længere afstande til akutsygehuse  
• Der reddes menneskeliv 
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Bord 11 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Blød op på faggrænserne på sygehusene – sund fornuft 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Bedre udnyttelse af ressourcerne og nedbringelse af ventelister. 

 

Budskab 2: 
Indfør kvalitetskontrol på lægerne (private praktiserende /sygehusene) – delvis patientudført 
(spørgeskema) – smiley-ordning? 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det højner kvaliteten – (og servicen på lægehusene) 

 
Budskab 3:  
Åbenhed overfor alternativ behandling (kontrolleret) (Godkendt) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Behandling/mere fokus på det ”hele menneske”, større vægt på forebyggelse. 

 

Budskab 4: 
Sikre medarbejdertrivsel og arbejdsglæde bl.a. gennem indflydelse og medansvar for egen 
arbejdssituation samt opkvalificering. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …
 
Større overskud til patienterne 
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Bord 12 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Bedre ressourceudnyttelse 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 

 
• Udnyt viden og ressourcer over grænser: både lande- og regioner 
• Patienter skal udvise større ansvarlighed over for aftaler 
• Bedre udnyttelse af maskiner og personale/bedre logistik 

 

Budskab 2: 
Organisere bedre 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Lad fagfolkene arbejde med deres fag; minimere den administrative byrde 
• Bedre patientflow så spild undgås 
• Opkvalificere personale 

 

Budskab 3: 
Bedre information 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Patienter skal være fuldt informeret inden/under/efter kontakten med sygehusvæsenet 
• Bedre information til borgeren  
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Bord 13 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
• Samle specialerne på sygehusene.  
• Lokale sundhedscentre.  

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Tryghed i nærmiljøet.  
• Det skal være fagligt forsvarligt.  

 

Budskab 2: 
Oprette døgnbemandet hotline (skal være fagligt forsvarligt).   
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Lægevagten vil blive aflastet.  
• Service for borgeren.  

 

Budskab 3: 
Ændrede ledelsesformer.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Læger bruger tid på at helbrede.  
• Andet personale administrerer driften.  

 
Budskab 4: 

• Lige muligheder for alle behandlinger. 
• Ligestille konkurrencevilkår.  

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at… 
 
Udvide behandlingstilbud, fx tandlæge, psykologhjælp, fysio- og ergoterapeuter.  



 89 

Bord 14 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
• Det er vigtigt at opbløde faggrupper 
• Satse på uddannelse, efteruddannelse og forskning 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Bedre udnyttelse af ressourcerne 
• At det skaber udvikling 

 

Budskab 2: 
• Virksomhederne skal øge deres sociale ansvar på sundhedsområdet – også de offentlige 

arbejdspladser 
• Den enkelte skal i større udstrækning tage ansvar for sin egen sundhed 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• At vi får mindre sygefravær 
• Øget trivsel 
• Øget motivation ved den enkelte 

 

Budskab 3: 
Det er vigtigt at kommunerne integreres i den forebyggende indsats bl.a. igennem de kommunale 
sundhedscentre og gennem effektiv genoptræning 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det er vigtigt med forebyggelse 
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Bord 15 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Sygehuset som et ”supermarked”: Ved henvisning til sygehus får pt. en sammenhængende 
udredning, så pt. undgår ping-pong mellem prakt.læge og sygehus. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det er vigtigt at se på det hele menneske. Der spares økonomi på sammenhængende, hurtige 
forløb. Det psykiske pres for pt. nedsættes ved hurtigere udredningsforløb. 

 

Budskab 2: 
Ambulancetjenesten skal fungere på den mest effektive måde; lokalt placeret ambulancetjeneste 
mindsker responstid.  
  
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Præhospital indsats nedsætter fejlmulighed, mindsker dødelighed, nedsætter skadens omfang. 

 

Budskab 3: 
Større åbenhed for alternative behandlingsmuligheder. Hurtigere indførelse af nye 
behandlingsmetoder for f.eks. trombolyse. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Giver bedre mulighed for afprøvning af flere behandlingstilbud.



 91 

Bord 16 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
• Bedre udnyttelse af eksisterende indkøbte maskiner/udstyr på sygehusene. Skal udnyttes 

mere end blot tidsrummet 8.00-16.00.  
• Mulighed for forundersøgelse hos egen læge inden indlæggelse.  
• Bedre parkeringsforhold.  

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 2: 
• Det skal være muligt at få tilbudt en enestue/tostue med eget wc og bad.  
• Bedre rengøring og bedre og sundere mad og pænere tøj (institionspræg).  

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 3: 
• Bedre dialog mellem ledelse og øvrigt personale bl.a. i form af personalemøder, 

samarbejdskurser og medarbejdersamtaler. Rollefordeling hos personalet skal kunne 
opgraderes og være klar for såvel patient som personale.  

• ”Man skal have et godt helbred for at kunne klare et ophold på sygehuset☺ 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 17 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
At sikre bedre sammenhæng mellem de kommunale og regionale opgaver. Parterne snakker ikke 
ordentligt sammen og der mangler koordination. Kommunerne spiller en vigtig rolle i den regionale 
sundhedsdebat og -politik – ikke mindst i relation til forebyggelse 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 2:  
At sundhedscentrene i kommunerne skal (sammen med de praktiserende læger) kunne varetage 
en slags vagt-/skadeklinikordning, der er bemandet 24 timer i døgnet.  
  
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 3: 
At faggrænserne skal nedbrydes – ingen skal have unødvendige opgavemonopoler: Lær af de 
udenlandske erfaringer. Sygehusene og sundhedscentrene skal desuden være åbne for alternativ 
tænkning og behandling (f.eks. zoneterapi og ergoterapi) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)

 

Budskab 4: 
At gruppen er enig om at vælge ”model J” som den bedste sygehusløsning (6 akutsygehuse: Vejle, 
Kolding, Sønderborg, Odense, Svendborg, Esbjerg). 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 18 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er… 

 

18 budskaber fra bord 18: 
• Sammenhæng i forebyggelse og forbehandling,  
• Og sammenhæng i behandling og efter behandling 
• Klar snitflade mellem regionalt sygehus og kommune i forebyggelse og genoptræning 
• Den rigtige udvælgelse (visitation), vagtlægen skal rigtigt på banen 
• Ikke for mange flytninger af brugeren rundt i sygehusvæsenet 
• det er lægen og ikke kommunen, som skal bestemme, hvor behandlingen bør ske 
• Familien til brugeren skal også være tæt på behandlingsstedet 
• Du skal følges til dørs i den service du modtager 
• Ét gennemskueligt system, vi vil gerne opleve os som behandlet i ét samvirkende system 
• Kassetænkning frabedes 
• Fire eller seks sygehuse er ikke afgørende, god kvalitet er mere afgørende 
• Bedste indretning af det enkelte sygehus er væsentlig 
• Sygehusene skal ligge hensigtsmæssigt geografisk i forhold til borgeren 
• Sundhedsservice lokalt er afgørende  
• Store afstande forudsætter tilbud til familie til sygehuskunder 
• Vil vi have helt nye sygehuse 
• Vi skal være klar til nye udfordringer, nye sygehusopgaver 
• Vi vil have nyeste teknologi og kommunikations redskaber i sundhedsvæsenet, f.eks. 

online konsultation 
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Bord 19 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
En akutstruktur med 4-5 sygehuse, der kan modtage alle patienter – selv om nogle kun kan 
stabilisere og derefter sender videre.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det giver tryghed, og det kan redde menneskeliv 

 

Budskab 2: 
Klar, synlig og professionel ledelse – med lederuddannelse.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Der skabes klarhed i organisationen (økonomi, opgavefordeling m.v.) 

 
Budskab 3:  
At den præhospitale indsats skal forstærkes på alle niveauer. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Den indsats, der ydes undervejs til sygehuset, bliver endnu mere kvalificeret – og den første 
indsats kan gøre en altafgørende forskel. 

 

Budskab 4 
Satse mere på forebyggelse – og dermed på længere sigt fjerne en del af presset fra sygehusene. 
Se på den kommunale indsats – og på mulighed f.eks. for satellitter – også for kronikerpatienterne.

- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 20 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Vi skal kunne tiltrække og holde på personalet (arbejdsforhold, uddannelse, omgivelser) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det er grundlaget for at få verdens bedste sygehusvæsen 

 

Budskab 2: 
Sikre kommunikation mellem alle sundhedsvæsenets grene 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Effektive behandlingsforløb og mindre spildtid 

 

Budskab 3:  
Lav lokale sundhedshuse med udgangspunkt i de praktiserende læger incl apotek.  
Sundhedshuset tager sig af ukomplicerede skader og behandlingsforløb, der i dag ligger på 
sygehusene. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …. 
 
Større tilgængelighed, nærhed, helheder og tryghed 
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Bord 21 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Ressourcer til psykiatrien. Mange stakler får lov til at gå rundt og være stakler. Systemet er hurtig til 
at sende folk hjem. Ved psykisk sygdom kan man være så dårlig, at man siger nej til behandling, 
selvom man har brug for det. Flere ressourcer til psykiske skadestuer. Der skal også hjælp til unge 
psykisk syge  på 16-17 år – de kan ikke komme på skadestuen i dag. Kontaktpersoner, der følger 
op i forhold til de psykisk syge, behøver ikke at være fagperson. En person, patienten har tillid til, 
kan også være god.   
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Med et sundhedsvæsen i verdensklasse kan vi ikke være bekendt at tabe denne gruppe, som ikke 
har ressourcer til selv at råbe op.   

 

Budskab 2: 
Lægehuse kan fungere som akut sundhedshus eller ”bagatelsygehuse” – skadeklinikker for 
småskader. Lidt mere fri adgang, end når man skal ringe og bestille tid først eller skal visiteres. Evt. 
kombinere med længere åbningstider (til kl. 18-20). Kan røntgenbilleder ikke tages i lægehus? 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det kan være med til at afhjælpe, at der bliver længere til akutsygehuset. Det giver tryghed for 
borgerne at kunne få hjælp et sted, hvor man kan komme hen hurtigt. Fleksibelt og kan tage de 
små skader, som opstår, når man kommer hjem fra arbejde/børneinstitution osv. Kortere tid på 
landevejen – færre biler på vejene.  

 
Budskab 3:  
Velfungerende ordning med fast kontaktperson på sygehuset, når man har fået konstateret en 
sygdom.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Patienten kan få hjælp – med oplysninger om, hvad der skal ske, ligesom kontaktpersonen kan 
være med til at guide igennem systemet. Kontaktpersonen kan være koordinerende i 
patientforløbet og samle tingene sammen fra forskellige afdelinger på sygehuset.
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Bord 22 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Brug international telemedicin. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
det er det, der fremtid i, og det giver nye muligheder. 

 

Budskab 2: 
Nytænkning i uddannelsessammenhæng og faggrænser. 
  
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
frigiver ressourcer der hvor de er nødvendige, og giver fleksibilitet. 

 

Budskab 3: 
Reducering af spildte patientaftaler 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Reducerer spild af ressourcer



 98 

Bord 23 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Forebyggelse frem for helbredelse. I forhold til tobak, motionsvaner fedme m.v. Øge det personlige 
ansvar. Konkret kunne man indføre et rligt sundhedstjek eventuelt ulgt op af og i samarbejde med 
arbejdsgiveren. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 2: 
Etablere et ”ekspertanel” som praktiserende læger og andrefaggrupper kan henvende sig til i 
særlige tilfælde. Eksempelvis et sundhedscenter online. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Formålet er at styrke den specialviden, der er hos de praktiserende læger i lokalsamfundet samt at 
mindske papirarbejdet og ventetiden. 
 

 
Budskab 3: 
Ved større sygehuse skal parkerings- og tilkørselsforhold være i orden. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Det er vigtigt at sygehusene er tilgængelige for patienter, pårørende og personale. 

 

Budskab 4:
Bygge nye sygehuse, fordi mange af de eksisterende er planlagt forkert med hensyn til den interne 
og den eksterne logistik.
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
En bedre udnyttelse af personaleressourcerne. I øvrigt er de ”gamle” sygehuse nedslidte. 
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Budskab 5: 
Styrke kommunikationen på sygehusene via flad struktur, hvor personale får det fulde ansvar for 
deres arbejde. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
For at forhindre personaleflugt og skabe engagement hos medarbejderne. 

 

Budskab 6: 
Sætte flere ressourcer af til hospice. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
  
Afslutningsfasen er også vigtig for den enkelte borger.
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Bord 24 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Udvikle teamsamarbejde 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Der gives en bedre service til den enkelte borger. Giver en maksimal anvendelse af de knappe 
personaleressourcer, som man har. Brug højeste og ikke mindste fællesnævner.   

 

Budskab 2: 
Kvalitet i samarbejde med praktiserende læger, kommuner og andre (frivillige, familier o.a.) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Akutsygehusene aflastes. Giver noget tilbage til lokalområderne. Ofte bedst for patienterne. Styrker 
forebyggelse. Sammenhængende forløb.  

 

Budskab 3: 
Anvend IT 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Vi får relevante oplysninger hurtigt og sikkert uanset tid og sted for mødet med sundhedsvæsenet. 
Fx en central database, der dog kan indeholde etiske problemer.  
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Bord 25 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Vi skal have bedre sundhedstilbud i nærområdet 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Der bliver mulighed for regelmæssige sundhedstjek og sundhedsfremme/forebyggelse. 
• Flere, små opgaver kan flyttes ud og klares i nærområdet. 
• Bedre kommunikation mellem sektorer, faggrupper og specialer, så der følges op, når flere 

og flere behandles ambulant, og så der tages højde for f.eks. ældre patienters behov. 

 

Budskab 2: 
At nedbryde faggrænser og barrierer og undgå kassetænkning og samtidig lade de gode 
eksempler og historier brede sig 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
At patienten får sammenhængende forløb og ikke oplever sig som kastebold, mangler 
informationer og behandlingsplaner osv. 

 

Budskab 3: 
Kortere ventetider, både på undersøgelse og behandling, og internt, når man er indkaldt 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Ventetider er spild af tid, penge og livskvalitet. 

 

Budskab 4: 
Akutsygehuse fem steder i regionen, dvs. 2 på Fyn, 1 i trekantsområdet, 1 i Esbjerg og 1 i 
Sønderborg-Åbenrå-området. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
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Bord 26 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Løbende at arbejde med forbedring af arbejdsgange. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Ressourcerne udnyttes bedre 
• Ventetider nedbringes 
• Faggrænser nedbrydes 
• Der kan etableres følordning/mesterlære 

 

Budskab 2: 
At modernisere praksissektoren. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
  

• Der kan skabes mere frit valg af læge 
• Der kan etableres større lægehuse med døgndækning (sammentænkning med lægevagt) 
• Der kan være flere faggrupper i lægehuset 

 

Budskab 3: 
At opprioritere kommunikationen i sundhedsvæsenet 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
  

• Der skabes større tillid mellem fagpersoner 
• Der investeres i teknologi, så teknologiske muligheder udnyttes bedre 
• Interne ventetider kan nedbringes 
• Der skabes bedre direkte (elektronisk) kommunikation mellem læge og patient og mellem 

læger indbyrdes. 

 

Budskab 4: 
At udvikle den præhospitale indsats 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
  

• Vi har bedre uddannet personale på ambulance, lægebiler m.m. 
• Vi har bedre og mere ensartede responstider 



 103 

Bord 27 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Uddannelse; menneskeligt og fagligt 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Sundhedspersonalet skal uddannes bedre på det menneskelige og pædagogiske plan m. 
h. p. at gøre dem bedre til formidlingen.   

• Lægerne skal rustes bedre, så forvagten ikke skal ringe til mellemvagten, som skal ringe til 
bagvagten. Risiko for fejldiagnostisering skal reduceres, og fx sygeplejersker kan få 
superviserende rolle (opgaveglidning) over for nye læger. 

 

Budskab 2: 
Opgaveglidning; ikke blot mellem personalegrupper, men også mellem systemer/bygninger 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Opgaverne skal varetages der, hvor de løses fagligt rigtigt for mindst mulige ressourcer. 
• Opgaveglidning kan og bør ske mellem faggrupper (dette lader sig i dag i højere grad sig 

gøre på de mindre sygehuse end de store), men også mellem akut og parsygehuse og 
mellem sygehuse og sundhedshuse. 

• Man skal tænke LEAN og sætte patienten i centrum. 

 
Budskab 3:  
Styrke vagtlægeordning og det præhospitale 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Man er ikke stærkere end det svageste led, og derfor skal det første led som patienten 
møder også være i orden. Vagtlægeordningen skal udbygges, så man ikke fristes af 
private forsikringsordninger når ens barn er sygt på grund af for få læger og utilstrækkelig 
faglighed.  

• Man skal hurtigt i gang med rette behandling. 
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Budskab 4:  
Klare regler for bijobberi! 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at  
 

• Uhensigtsmæssigt, at lægen tager ekstra vagter ’in house’ men på andre afdelinger fordi 
det giver bedre betaling. Problematisk at lægen arbejder andre steder, end der hvor 
hendes kompetencer er � fokus på at bruge læge ressourcerne bedre 

• Også behov for regler for arbejde i både privat og offentligt regi. 

 
Budskab 5:   
Opsøgende og udgående teams 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Opsøgende og udgående teams, der tager ud til patienten i opsøgende og til dels også 
behandlende funktioner vil kunne skabe bedre totalbehandlingsforløb, og reducere 
genindlæggelser. 
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Bord 28 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Forebyggelse – hold folk ude af sygehuset 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Færre patienter på sygehusene 

 

Budskab 2: 
Lave sundhedscentre med de privat praktiserende læger som har vagtfunktion 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Mange mindre ting kan løses lokalt.  
• Kan løse opgave i forhold til kronikere og ældre.  

 

Budskab 3: 
Fastholde og udvikle personalet – giv dem motivation til at arbejde mere 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Det vil afhjælpe lægemanglen og spare sygedage.  
• Kigge på opgavefordeling mellem faggruppperne 

 

Budskab 4: 
Gennemfør strukturændringer hurtigt 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Da det vil forhindre personaleflugt fra de berørte sygehuse (afdelinger) 
• Og sikre at det faglige miljø, der er opbygget gennem mange år ikke nedbrydes. 
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Bord 29 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Rekruttering og fastholdelse af personalet 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Opnås vha. normering, efteruddannelse og personalepleje 

 

Budskab 2: 
Ensartet kvalitet i regionen 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Gennem etablering af ligeværdige sygehuse, fælles administration og IT-system i hele regionen  

 

Budskab 3: 
Effektivisering 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
LEAN, bedre udnyttelse af produktionsudstyret, bedre samarbejde på tværs af afdelinger og 
faggrænser  

 

Budskab 4:
• Infrastruktur og præhospital udbygges 
• Ordentlige tilkørselsforhold – broer/veje, helikoptertjeneste med læge

- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.)
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Bord 30 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
• At indrette behandlerhuse med praktiserende læger, praktiserende speciallæger, lille 

røntgen – og ultralydafdeling, laboratoriefunktion, fysio- og ergoterapeuter, apotek, 
jordemoder, ”lægebil”. 

• Bredt sammensat personale. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 

 
• Det almindelige sygehusvæsen vil blive aflastet. 
• Patienterne vil have en grad af forundersøgelse inden de overhovedet komme ind på 

sygehuset. 

 

Budskab 2: 
Det kommunale/private sundhedspersonale skal have flere beføjelser i forhold til fx 
plejehjemspatienter – opgaveglidning.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
En tidlig indsats vil forebygge indlæggelse, give større tryghed for patienter og pårørende 

 

Budskab 3: 
Cancer-diagnose-center, med et logisk undersøgelsesforløb. Gerne flere undersøgelser sammen 
dag 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Større sammenhæng, bedre overlevelse 
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Bord 31 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Specialisering på sygehuset kombineret med udflytning til lokalsundhedscentre 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Bedre behandling i nærmiljøet 

 

Budskab 2: 
Hurtig indsats på stedet, incl. Helikopter og lægebiler + hurtig responsenhed 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Tryghed for yderområdet og rehabilitering 

 

Budskab 3: 
Påmindelser om aftaler på sygehuse/ambulatorier via email/ sms/ telefonopkald (ældre mennesker) 
et par dage før – patienten skal melde tilbage, at de kommer ellers gives tiden til en anden! Hvis 
patienten udebliver alligevel, koster det penge. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Vi mindsker spildtid der skyldes at folk ikke møder op
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Bord 32 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
At der oprettes 4 akutsygehuse som understøttes af akutklinikker (både medicinske og kirugiske) 
med døgnbemanding i yderområderne 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 

 
• At man sikrer behandling indtil det præhospitale system er gearet til at løfte opgaven. 
• At man hurtigt og let har adgang til behandling 
• At man aflaster akut sygehusene 
• Giver tryghed til borgerne 

 

Budskab 2:  
Oprette sammedagssygehuse 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 

 
• De vil aflaste akut sygehusene og par sygehusene 
• Besparelse i transportudgifter 
• Mindre sygefravær 
• Mindre ventetid 

 

Budskab 3: 
Mere fokus på de psykiatriske patienter 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 

 
• Bedre akutmodtagelse af psykiatriske patienter 
• Bedre struktur på opfølgning og behandlin

 

Budskab 4:
Vi kan planlægge at efteruddanne folk nok så meget hvis vi ikke har personale at efteruddanne
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
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Bord 33 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Fokus på forebyggelse, børnehave, skoler, idræt, motion og kost. Information, vejledning og læring.  
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …. 
 

• Vi får færre indlæggelser og flere penge til alvorligt syge 
• Tryghed, misforståelser undgås, mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Hurtigere 

helbredelse. 

 

Budskab 2: 
Flytte faggrænser, administrative ting væk fra sundhedspersonalet. Ansætte omsorgspersonale 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
for at få bedre udnyttelse af personalet 

 

Budskab 3: 
Lægevagten er et serviceorgan, der skal stå til rådighed. Lægevagt ud til borgeren. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Man kan spare på akutskadestuen, aflaste skadestuen, hvis lægevagten er udbygget.
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Bord 34 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Bedre planlægning/koordinering og organisering af sundhedsvæsnet 
 

• Bedre udnyttelse af administrative ressourcer og bedre EDB-samkøring med respekt af 
den personlige retssikkerhed 

• Bedre styring af behandlings- og patientkoordinering 
• Forenkling af bureaukratiet  
• Praktiserende læger samles lokalt på et sted, hvor dette er muligt og ønskeligt 
• Nedbrydning af interne faggrænser i sygehusvæsenet. 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 2: 
Øget indsats for forebyggelse og bedre livsstil 
 

• sund og gratis kost i børnehaver, skoler og offentlige institutioner 
• økologiske madvarer 
• mulighed for motion på arbejdspladser i det offentlige rum 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 3: 
Bedre planlægning og udnyttelse af personaleressourcer og tekniske faciliteter 
 

• øget samarbejde mellem sundhedsplejerske//sygeplejerske og læge samt tværfagligt og 
tværorganisatorisk arbejde med flydende grænser 

• anvendelse af egne praktiserende læger som formidlings- og kontaktpersoner 
• klar adskillelse af akutte tilfælde og sygdomsbehandling og den samlede 

forebyggelseindsats 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
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Bord 35 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Udnytte eksisterende ressourcer (brug forsvarets ambulancer) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Aflaste + udnytte ressourcer  
• Udnytte og uddanne folk 

 

Budskab 2: 
Flere ydelser i sundhedscentre (fx ved store lægehuse) 
NB: Forundersøgelser kun én gang 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Aflaste sygehuse 

 
Budskab 3:  
At lave uddannelseskontrakt (løn under uddannelse betyder binding til en aftalt årrække, som 
flyvevåbnets piloter) 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Stabil arbejdskraft 
• Uddannelse uden studiegæld 

 
Budskab 4:  
At give personalet gode arbejdsforhold 
 

• Fleksibel arbejdstid og arbejdsplanlægning 
• Fysiske forhold 
• anerkendelse 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Patienttilfredshed 
• Mindre sygefravær, stress 
• Stabil arbejdskraft / fastholdelse 
• Arbejdsglæde
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Bord 36 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
Ved at vælge fire eller fem akutsygehuse – delte meninger bordet rundt om efter hvilken model. 
Delte meninger om fordele og ulemper ved parsygehuse 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 2: 
IT der virker og kan snakke sammen på tværs af sygehuse og sektorer 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
 

Budskab 3: 
Ved opgaveglidning mellem faggrupper 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 4: 
Uddannelsespligt for leder
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
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Bord 37 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1: 
Bedre inddragelse af de praktiserende læger og speciallæger 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
Undgå kvotestyring, bedre fagligt miljø 

 

Budskab 2: 
Direkte henvisningsret for de praktiserende læger til alle sygehuse 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 3: 
Struktur – Nej, til parsygehuse. Et flertal ønsker 4 akutsygehuse, et mindretal ønsker 5 
akutsygehuse 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at …
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
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Bord 38 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  
• Bygge nyt tidssvarende fremfor stadige ombygninger af eksisterende bygninger. 
• Flere resurser til almen praksis (tovholder for den enkelte patient) 
• Opkvalificering af eksisterende personalegrupper (teamwork,lægemangel) 
• Udnyt kapaciteten på avanceret udstyr. 
• Forebyggelse af livstilssygdomme  
• Ingen politiske ”studehandler”(i.f.m. placering af akutsygehuse) 
• Politisk” helikoptersyn” 
• Præhospital indsats forbedres 
• Mere information om IT indenfor sundhedsområdet  
• Udbygning af eksisterende muligheder (fx sundhed.dk) 

 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 

• Større sikkerhed for hurtig og kvalificeret hjælp. 
• Større tryghed for den enkelte borger 
• Verdens bedste sundhedssystem
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Bord 39 – Hvordan får vi et sygehusvæsen i 
verdensklasse? 
 
Den bedste måde, vi kan sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark er 
ved... 

 

Budskab 1:  

Den præhospitale indsats skal udbygges med narkoselæge og/eller narkosesygeplejerske i 
samtlige akutambulancer og helikoptere. Der skal max. Være 15 minutters ventetid efter 
akutopkald. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 2:  
Hvert sygehus i regionen skal ledes af egen bestyrelse, rummende erhversfolk, fagfolk m.fl. 
sygehuset ledes dagligt af en ikke-lægefaglig direktør. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 

 

Budskab 3: 
Regionens sygehusvæsen skal kvalitativt og kvankitativt udbygges således, at de private sygehuse 
udkonkurreres. 
 
- Og netop dette mener vi er vigtigt at gøre, fordi det vil betyde at … 
 
(Bordet har valgt ikke at udfylde ovenstående punkt.) 
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Evaluering 
 
Afholdelse af borgertopmødet om Fremtidens Sygehuse  
Lørdag d. 1. september 2007 afholdt Region Syddanmark sit første borgertopmøde. Det handlede 
om Fremtidens Sygehuse og var finalen på en lang høringsproces om ændringer af den fremtidige 
akutstruktur i regionen. Det blev afholdt i Vejle Centret – Idrættens Hus med deltagelse af 280 
borgere og 39 regionsrådspolitikere. Samtidig deltog 39 referenter, forskellige oplægsholdere og 
andre ansatte fra regionshuset.  
 
Borgertopmødet blev afholdt som et resultat af regionsrådets særlige udvalg vedrørende politisk 
organiserings arbejde, hvor man har udarbejdet en rapport (kan findes på 
wwww.regionsyddanmark.dk)  omkring, hvordan Region Syddanmark skal arbejde sammen med 
sine interessenter – det være sig kommuner, erhvervslivet og borgerne. Et af de anbefalede tiltag 
er afholdelse af borgertopmøder, og arrangementet d. 1. september var første gang, man forsøgte 
sig med denne form for borgerinddragelse.  
 
Generelle betragtninger  
Overordnet set var der fuld tilfredshed med Region Syddanmarks første borgertopmøde. Formen 
faldt i både deltagerne og politikernes smag. Det var første gang, at man i regionens forsøgte sig 
med denne form for borgerinddragelse, hvor borgerne var i centrum, og regionsrådspolitikerne 
indtog en lyttende og udspørgende rolle. 
 
Flere mundtlige tilbagemeldinger på dagen, gik på at politikerne på denne måde havde fået en 
viden og indsigt i emnet, som de ellers ikke ville have fået. At høre borgerne diskutere emnet ud fra 
deres egne forudsætninger, og indtage en udspørgende – og ikke diskuterende – rolle gav dem 
denne unikke mulighed for at få viden. Ligeledes er der flere tilbagemeldinger fra borgerne om, at 
de har fået et andet syn på sagen efter de har diskuteret sagen med andre af regionens borgere. 
De har fået øje for, at de geografiske udfordringer er forskellige alt efter, hvor i Region Syddanmark 
man bor.  
 
Omkring fordelingen af borgere er der tre ting at bemærke. For det første var fordelingen af køn 
meget ligelig med en let overvægt af kvinder. For det andet var det lykkedes at engagere borgere 
fra hele regionen og ikke kun de store byer. Sammenholdt med hver kommunes andel af de 
tilmeldte sat i forhold til kommunens andel af indbyggere viser der sig ikke de store udsving. Den 
tredje ting, der falder i øjnene, er fordelingen af alder, der til gengæld er noget skæv. Her er der en 
klar dominans af de 51-70-årige. 
 
Denne gennemgang af resultaterne drejer sig udelukkende om selve borgertopmødet og forløbet af 
dagen. Der gennemgås intet omkring selve indholdet i Borgernes høringssvar, og betydningen af 
det i forhold til det efterfølgende arbejde i akutudvalget med at finde den endelige model for 
Fremtidens Sygehuse.  
 
Borgernes og politikernes evaluering af dagen 
Ved slutningen af dagen blev der omdelt evalueringsskemaer til borgerne og efterfølgende er der 
også sendt evalueringsskemaer til politikerne via mail til et spørgeskema på regionens 
hjemmeside. Ud af 280 borgere udfyldte 256 et skema, og ud af de 39 bordformænd har 30 udfyldt. 
Det overordnede billede viser stor tilfredshed med dagens indhold, diskussionerne ved bordene og 
generelt omkring arrangementet.  
 
Borgerpligt og demokrati 
Ved evalueringen af borgerne var et af spørgsmålene, hvorfor de deltog i arrangementet. En meget 
stor del af besvarelserne rummer ordet ”borgerpligt”. Ved at invitationen var stilet til dem personligt, 
har modtagerne af brevet taget det alvorligt og følt det som et ansvar at deltage i arrangementet. 
En anden hyppig formulering er ”demokrati” forstået på den måde, at man som borger er 
interesseret i at deltage i den demokratiske proces i samfundet og – når man bliver spurgt så 
direkte som her – i at give sin mening til kende. Enkelte nævner glæden ved, at regionen tager nye 
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metoder i brug i ønsket om at høre borgerne, og glæder sig over dette. De skriver samtidig, at de 
håber, det er en metode, som er kommet for at bliver i regionens arbejde med sin omverden.  
 
Det skriftlige materiale 
Til begge parter blev der spurgt ind til det materiale, der blev sendt ud i perioden op til mødet 
(udsendt af to omgange). Der viser sig en generel tilfredshed med det tilsendte, og langt 
størsteparten svarer, at det var et tilstrækkeligt vidensniveau til at indgå i dagens diskussioner. 
Enkelte følte, det var for meget materiale, og andre havde fået indtrykket af, at dagen ville rumme 
et andet indhold. Langt størsteparten er dog meget tilfreds med materialet, som også var tilrettelagt 
på et tilfredsstillende sværhedsniveau rent sprogligt. Der har været enkelte mundtligt 
tilbagemeldinger om, at materialet blev udsendt meget sent i forhold til afholdelse af mødet, og at 
man skulle kunne nå at læse det. Dette skyldes, at tilmeldingsfrist lå så forholdsvist tæt på datoen 
for selve mødet, og rent praktisk skulle de tilmeldtes adresser organiseres og materialet udsendes.  
 
Debatrunder og diskussioner ved bordene 
På dagen var der planlagt to debatrunder, og til hver runde var der valgt to oplægsholdere. Disse 
blev der også spurgt ind til i evalueringen, ligesom selve diskussionerne ved bordene blev berørt. 
Langt hovedparten af deltagerne (både borgere og politikere) var tilfredse med oplægsholderne – 
både hvad angår deres sprog og vinkel på emnet.  
 
Til spørgsmålet om hvordan det gik ved bordene med at diskutere, er der blandede 
tilbagemeldinger. Først om fremmest har det vist sig, at som arrangører har vi formået at skabe en 
god lyd i hallen, så alle kunne høre oplægsholderne og talerne, men samtalen ved bordene var 
straks værre. Der er mange tilbagemeldinger på, at akustikken var dårlig, og at der var meget 
svært at høre hinanden, når snakken gik rundt om bordene.  
 
Bordformændenes rolle ved bordene 
Fra borgernes side efterlyser mange, at der manglede en større styring af debatten ved bordene. 
Individuelle sygehistorier har fyldt mere i debatterne, end de måske burde – det er i hvert fald en 
kommentar, der er mange af. Bordformanden satte sig ikke nok igennem og stoppede disse 
fortællinger. Samtidig mener mange, at bordformændene ikke var gode nok til at få alle til at 
deltage i diskussionerne – nogle fik lov til at fylde for meget på bekostning af andre.  
 
Transport  
Vi har primært fået positive tilbagemeldinger på arrangementet omkring de indsatte busser, som 
deltagerne kunne benytte. Enkelte har klaget over den lange transporttid samt at der var mange 
opsamlingssteder, men det generelle billede er en stor tilfredshed med tilbuddet og muligheden for 
denne transport.  
 
Postkort i postkassen  
Vi havde trykt postkort i A-5 størrelse, der var lagt på cafeborde ved siden af en postkasse. Det 
tjente flere formål: Først og fremmest var det for at give deltagerne muligheden for at give deres 
mening direkte til kende overfor regionsrådspolitikerne – i tråd med at indsende et skriftligt 
høringssvar. Dernæst var det for at give deltagerne ved bordene en buffer, hvis en deltager kom i 
mindretal og følte at vedkommende ikke fik sin mening igennem. Hvis flertallet mente én ting, så 
kunne man udfylde et postkort og derved give sin mening til kende på denne måde. Endelig var 
det, hvis man undervejs i processen fik en god ide, som debatterne ved bordene ikke gav mulighed 
for kunne komme med i gruppens arbejde. Det kunne f.eks. være om et beslægtet emne, som man 
gerne ville fortælle om. Ved dagens afslutning var der 80 postkort i postkassen sammen med 3 
stykker papir, der var skrevet hjemmefra på maskine. Papirerne blev videregivet til 
sundhedsområdet, som har inddraget dem som konkrete høringssvar. Postkortene er skannet ind 
og vedlægges ligeledes i bunken af høringssvar sammen med Borgernes høringssvar.  
 
 
 




