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Hovedpunkter 

1. Hvad kan en sundhedsreform evt. bringe:  Øget fokus på det nære sundhedsvæsen

2. Hvad er det nære sundhedsvæsen?

• Lidt fra centrale rapporter

3. Kan kommuner forebygge forebyggelige indlæggelser

4. Kan en sundhedsreform baseres på bæreevnen i det nære sundhedsvæsen?



… Sygehusene skal være til det komplicerede.  

Hvis det ikke er svært, skal det være nært”

- Ellen Trane Nørby, Altinget:  Magasin nr. 19, oktober 2018



Afslutningsdebatten:  Varsler ny sundhedsreform

Sundhedsreformen vil blive fremlagt 

efter sommer og skal ifølge 

statsministeren sætte retningen for 

sundhedsvæsenet i de kommende ti 

år



Åbningstalen

2. oktober 2018

….. vi [skal]løse de problemer, vi står med i dag.
Det første er nærhed. I dag skal alt for mange mennesker på 
hospitalet for at få en relativ ukompliceret kontrol. Det presser 
både patienter og sygehuse.
Men for eksempel behøver patienter med hjertesygdomme ikke 
at komme til sygehuset for at få genoptræning. Rehabilitering.

Og hvis der er behov for opfølgende pleje, kan det gå helt i stå.

Det skal vi gøre meget bedre. Det er ikke nok, at behandlingen 

er god. Forløbet skal også føles trygt. Og det slutter først, når 

patienten har det godt igen.

For det tredje er der for store forskelle i sund-hedstilbuddene, 

alt efter hvor i landet man bor.

Målet er at skabe dén organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores 

sundhedsvæsen fremad. … Nationalt, hvor forskellene skal være mindre og kvaliteten 

større.

Lokalt, hvor 21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, 

kommunen og den praktiserende læge. Hvert sundhedsfællesskab bliver bygget op 

omkring ét af de nuværende akutsygehuse. De vil i gennemsnit dække 4-5 kommuner. 

Og være en ny drivkraft for, at behandlingen bliver sammenhængende.



Det nære sundhedsvæsen 

Består af

• De kommunale sundhedstilbud

• Almen praksis

• Praktiserende speciallæger

• Praktiserende fysioterapeuter m.fl.

Tæt samarbejde mellem alm. praktiserende læger

og kommunerne er en afgørende forudsætning for

bæreevne



Hvorfor den øgede interesse for det nære sundhedsvæsen?

1. Centraliseringen af sygehusvæsenet

2. ’Det nære’ spøger i (de ufærdige) tanker om en sundhedsreform

- statsministerens 21 ’sundhedsfællesskaber’

3.  En del af løsningen på kroniker-og ældreudfordringen

4.  En tro på, at det nære sundhedsvæsen kan aflaste sygehusvæsenet



Almen praksis
Praksissektoren i øvrigt

Sygehusene

Kommunerne

Den danske sundhedstrekant:  Er arbejdsdelingen optimal?  
Hvor meget kan alm. praksis/ kommuner aflaste sygehusene



Løfte-evne i hvilken forstand?

1. Aflaste sygehusene:  ’Forebygge’ indlæggelser

2. Kroniker-kontrol

3. Bred forebyggende indsats

4. Rehabiliteringsopgaven



Eksempel på udlægning

1. Aftale med de alment praktiserende læger

2. Flytte kontrol af 

• KOL

• Diabetes

fra sygehusambulatorierne til alm. praksis





Udvalget vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen



Tilbagevendende tema:  Forebyggelse af indlæggelser

Kan kommunerne bidrage effektivt?



Nogle af publikationerne …



”Uhensigtsmæssige indlæggelser”

Dækker primært over 

• forebyggelige indlæggelser, 

• genindlæggelser, 

• korttidsindlæggelser 

• forlængede indlæggelser. 

Den samlede produktionsværdi (DRG-kroner) udgør godt 8 mia. kr. og stammer 

hovedsageligt fra forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og akutte medicinske 

korttidsindlæggelser. 

Uhensigtsmæssige indlæggelser udgør mere end 10 pct. af den samlede produktionsværdi 

i det somatiske sygehusvæsen. Dertil kommer, at en stor del af sygehusenes ambulante 

aktivitet er korreleret med indlæggelser. Der er variation i uhensigtsmæssige indlæggelser 

på tværs af kommuner og regioner, hvilket kan pege på et potentiale for bedre 

forebyggelse af indlæggelser via tidlig opsporing og effektive samt rettidige indsatser. 

Kilde: Sundhedsministeriet - Sundheds-og ældreøkonomisk analyse. Kontaktmønstre på tværs af sektorer blandt 

befolkningen, kronikere og ældre medicinske patienter , oktober 2019



Forebyggelige indlæggelser

Indlæggelser, der ofte er mulige at forebygge ved at ændre eller 

forbedre indsatsen i kommuner og/eller regioner. 

En forebyggelig indlæggelse betegner en indlæggelse, hvor den 

primære diagnose tilhører en af følgende diagnosegrupper:

• dehydrering, 

• forstoppelse, 

• nedre luftvejssygdom, 

• blærebetændelse, 

• gastroenteritis, 

• brud, 

• ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), 

• sociale og plejemæssige forhold

• tryksår. 

Kilde: Sundhedsministeriet - SUNDHEDS- OG ÆLDREØKONOMISK ANALYSE Kontaktmønstre på 

tværs af sektorer blandt befolkningen, kronikere og ældre medicinske patienter , oktober 2019



Hvide:    Lavest
Dybblå:  Højeste

Gennemsnit for forebyggelige indlæggelser per 

1000 65-årige (y_maen4) for 98 kommuner





Senest oplyste tal:  

62% af kommunerne har akutteams/pladser



En kommunal akutfunktion skal kunne varetage: 

− ”lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt 

sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men 

uden behov for sygehusindlæggelse” 

− ”lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat 

har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de 

særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i 

akutfunktionen” 

− ”patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for 

sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til 

vurdering eller indsats.” 

De (nye) kommunale akutfunktioner



Kilde:  Statusnotat, Region Sjælland, januar 2018



Er alle kommuner store nok befolkningsmæssigt?

1. Indbyggertallet er afgørende for, hvor mange potentielle brugere 

af akutordninger, der er

2. I små kommuner (< 40.000 indbyggere) er der sjældent brugere nok til en 

døgnbemandet ordning med 2-3 akutpladser

• Behov for samarbejde mellem de små kommuner

• Men så kan der blive langt til akutpladseren



Hvad ved vi om forsøgene på at forebygge 

uhensigtsmæssige indlæggelser? Konkret evidens?

Svar:  alt for lidt – og kun få eksempler på, hvor

det er lykkedes med en positiv effekt

Hvorfor?
• Tøven fra de praktiserende læger:  Er det ligeværdigt m. sygehus

• Servicelov – sundhedslov

• Nogle kommuner har misforstået og opkræver en dagtakst (ca.kr.160)

• Transport til akutpladserne (ikke gratis ambulancetransport)



Samarbejde om kronikere:  Praktiserende læger og kommunerne



Er kommunernes tilbud for forskellige?

- Og mere end fx hos de praktiserende læger og på sygehusene

"Vi har haft patienter, som efter aftale var sendt hjem til genoptrænng -

og så er de blevet genindlagt 4-6 uger senere uden, at der har været 

etableret noget som helst", siger Lisbeth Lintz (formand for 

overlægeforeningen)

Kommentar: Pas på med enkeltsager



Hvis vi får en sundhedsreform 

med vægt på det nære sundhedsvæsen

1. Skal vi være sikre på bæreevnen i det nære sundhedsvæsen

2. Spørgsmålet er om den er tilstrækkelig i øjeblikket

















Hvor udbredt er ‘kassetænkning’?

Se artikel om overlægernes syn – under Det nære osv..

https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning



8. maj 2018

Nærhedsfinansiering …

”Nærhedsfinansiering er et nyt begreb, der først er blevet lanceret af 

sundhedsministeren tirsdag morgen i Altinget. Det skal erstatte den hidtidige 

aktivitetspulje på 1,4 milliarder, der har været regionernes belønning for at opfylde 

produktivitetskravet på to procent, som nu er blevet suspenderet.”



Nærhedsfinansiering:  Økonomiaftalen for 2019








