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Et sundhedsvæsen 

under pres – er det 

noget nyt? 

En lille historie fra en afdeling 

• Hvad kan en djøfer se på 5 timer 
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Et sundhedsvæsen i udvikling… 

 

 

• Flere sygdomme kan 

behandles tidligere, 
bedre og længere 

• Flere ældre 

• Vækst i 
behandlingskrævende 

sygdomme  

• Stigning i 
forventninger til 

sundhedsvæsenet 

Men er det værre end før? 

• Ja, rettighedsregimet er værre end før 

• Ja, serviceforventningerne er større end før 

• Nej, vi har kunnet forbedre os meget uden flere 

penge (patientansvarlig læge) 

• Nej, vi kan også forebygge indlæggelser, alene 

og sammen med andre (er det mon billigere?) 

• Måske, for kan vi tage penge fra de dygtigste? 
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Et sundhedsvæsen under pres... 
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Men bliver det endnu værre? 

• Ja, væksten kan ikke fortsætte, skat og de 

andre 

• Finansministeriet vil sammenligne, også 

omkostninger pr. patient (overstyring) 

• Måske må vi ikke investere ret meget 

• Nej, der kommer et medicinerråd 

• Nej, fordi vi vil godt gøre mere selv, som 

patienter – og som ansatte 
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<-- Patient 

Forskning Forskning 

Udkast:  

Et sundhedsvæsen på 

patientens præmisser 

Øget patientinddragelse 

Bedre sammenhængende  

patientforløb 

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed 

Flere sunde leveår 

God økonomi og 

relevant aktivitet 

Behandling af høj kvalitet 

Hurtig udredning  

og behandling 

Styrket indsats for kronikere og 

ældre patienter 

Mere effektivt sundhedsvæsen 

Den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde 

Sundhed og sammenhæng - gensidig afhængighed 

Innovation 

 

 

  

 Udfordringer 

• Kan vi så begrænse os? 

• Finde et (fælles) niveau for retningslinjer 

og monitorering? 

• Kan vi få alle relevante fagfolk med, også 

alle faggrupper 

• Kan vi begrænse eller effektivisere 

dokumentationen 
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Handlemuligheder 1 
• Have fokus på forbedringer 

• Arbejde med nationale/regionale mål på 

patientens præmisser 

• Forbedringsarbejdet og patientinddragelse 

er en nøgle til at imødekomme krav 

• Løsninger skal baseres på det, der giver 

klinisk mening 
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Handlemuligheder 2  

• Vi skal udnytte læringspotentialerne i det  

nye kvalitetsprogram, hvor vi skal arbejde 

med løbende forbedringer og dermed 

løbende læring  

 

• Vi skal i endnu højere grad arbejde med 

integration af uddannelse og daglig 

drift/udvikling, så vi udnytter 

læringspotentialer i selv den mindste 

opgave   

 

Tak for opmærksomheden! 

• Spørgsmål og kommentarer? 


