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ÅRSMØDE

Indrømmet – vi har i år en lidt provokerende titel på vores årsmøde, men 
vi hører dagligt om eksisterende og kommende udfordringer, som bliver 
større og større. Flere ældre, flere med kroniske sygdomme, stigende for-
ventninger og krav fra patienter og borgere, nye teknologiske muligheder 
og ny medicin. Hvad kunne være løsninger på nogle af disse udfordringer, 
og hvad med fremtidens ledere i sundhedsvæsenet? Skal de, udover de 
klassiske og traditionelle kompetencer, have indsigt og talenter for innova-
tion, netværksledelse, brugerinddragelse og meget andet? 

Den første dag sætter vi fokus på muligheder og effekter inden for:
•  Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
•  Organisering, samarbejde, roller og opgavevaretagelse
• Innovation, teknologi og teknik 

Med andre ord – hvad kan disse tre områder bidrage med til at mindske pres-
set på især sygehusvæsenet? Men gevinster og nyskabelser kommer ikke af sig 
selv – det kræver ledelse – derfor fortsætter vi fredag med fokus på fremtidens 
ledere i fremtidens sundhedsvæsen.

Velkommen til årsmøde i DSS 2018!

Årsmødet afholdes

Onsdag den 6. juni 2018 til 

fredag den 8. juni 2018 på 

Best Western Plus 

Hotel Svendborg, 

Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

Hvordan holder vi 
patienter uden for 
sygehusvæsenet? 
– Fremtidens sundhedsvæsen  
og fremtidens ledere i sundhedsvæsenet

ÅRSMØDE
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Af Michael Møller 

Hvordan holder vi patienter uden 

for sygehusvæsenet? Det er over-

skriften for DSS’s årsmøde 2018, der 

finder sted den 6-8. juni i Svend-

borg.

Det er vigtigt at understrege, at 

de rigtige patienter selvfølgelig skal 

undersøges og behandles på vores 

sygehuse. Når vi alligevel vælger 

denne vinkel på årsmødet, er det 

med udgangspunkt i, at vi igennem 

mange år nu har drøftet og analyse-

ret sundhedsvæsenets udfordringer. 

Der går nærmest ikke en uge eller 

dag, uden der er fokus på:

•  Kroniske sygdomme: Danskerne 

får flere af dem og har flere sam-

tidigt

•  Nye behandlingsmuligheder kræ-

ver ressourcer 

•  Demografiske udfordringer: Flere 

ældre er lig med flere patienter og 

færre til at betale skat

•  Flere krav og ønsker fra borgere 

og patienter

•  Rekrutteringsproblemer 

Tre fokusområder

Vi har på årsmødet valgt tre fokus-

områder, der kan bidrage med løs-

ninger og muligheder til at sikre et 

velfungerende sundhedsvæsen, som 

kan håndtere udfordringerne. De tre 

områder er:

Sygdomsforebyggelse  

og sundhedsfremme 

Er det muligt at forebygge flere syg-

domme og skader? Og hvor meget 

er der at hente på denne konto, hvis 

vi går til version 2 i forhold til at 

have endnu mere fokus på forebyg-

gelse og sundhedsfremme?

Vores organisering, 

samarbejde, roller 

Er organiseringen optimal i sund-

hedsvæsenet og måske også gene-

relt i samfundet? Kan vi hente nogle 

gevinster og skabe grundlag for løs-

ninger og nye veje til at samar-

bejde? Og kan borgerne og patien-

terne være nøgleaktører i proces-

sen?

Ny teknologi i bredeste forstand  

Når vi ser på den teknologiske ud-

vikling, lanceres der konstant nye 

teknologier, løsninger og mulighe-

der. Hvordan kan dette bidrage til at 

skabe et endnu mere effektivt sund-

hedsvæsen? Hvem er ansvarlig for 

ny teknologi, udbudsstyret, efter-

spørgsel? Og hvem beregner, hvor-

vidt det er en god investering?

Hvordan holder vi patienter 
uden for sygehusvæsenet?

Jeg vil ikke rangordne de tre om-

råder, men jeg mener, at vi bør have 

mere fokus på sygdomsforebyg-

gelse og sundhedsfremme. Jeg ved 

godt, effekterne først kommer om 

mange år for nogle områder, men vi 

bør vise vilje og mod til at komme 

videre på denne vej. 

Udfordringer og løsninger

På årsmødet kobler vi udfordringer 

og løsninger sammen, så vi indled-

ningsvis bliver klogere på, hvem 

der bruger sundhedsvæsenet, og 

hvordan den typiske patient er i 

2018. Herefter ser vi på fremtidens 

sundhedsvæsen i 2025, og hvordan 

vi i dag regulerer forbruget af sund-

hedsydelser. 

Det er klart, at både ledere og 

medarbejdere i sundhedsvæsenet 

har en kæmpe rolle og forpligtelse 

til løbende at udvikle sundhedsvæ-

senet. Det gælder både i det daglige 

på mikroplan og mere overordnet i 

forhold til strukturer, roller og me-

get andet.

Derfor slutter vi vores årsmøde 

med fokus på ledelse. Fremtidens 

ledere i sundhedsvæsenet skal jo 

om nogle være med til at sikre et 

fortsat sundhedsvæsen med høj 

kvalitet for alle. 

I dette nummer af Tidsskrift for 

Dansk Sundhedsvæsen kan du læse 

artikler af fire af oplægsholderne til 

årsmødet, nemlig Morten Grønbæk, 

Henrik Nedergaard, Jonatan Schloss 

og Arne Rolighed.

 Jeg håber, vi ses til årsmødet 

den 6.-8. juni. Læs programmet for 

mødet på www.dssnet.dk 

Michael Møller er medlem af  

DSS’ bestyrelse og formand  

for kursus- og uddannelses- 

udvalget

Kig ind på DSS’ 
nye website 
– som er let at bruge fra mobil-

telefoner, og hvor det er muligt  

at læse artikler fra tidsskriftet 

direkte på sitet. 
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Af Henrik Nedergaard  

og Morten Grønbæk

Hvor stor en rolle spiller sygdoms-

forebyggelse og sundhedsfremme, 

når vi kigger på danskernes behov 

for sengepladser, behandling og 

operationer på sygehusene? Svaret 

er næsten indbygget i spørgsmålet, 

for jo mere vi som samfund har suc-

ces med sundhedsfremme og fore-

byggelse, jo mindre har befolknin-

gen brug for sygehusene. 

Det er naturligvis umuligt at ud-

slette alskens sygdomme i befolk-

ningen med en forebyggelsespille. 

Men vi er desværre stadig meget 

langt væk fra at udnytte det poten-

tiale, der ligger i en langt mere 

sundhedsfremmende og forebyg-

gende politik.

To områder trænger 

til et eftersyn

Hvis vi skal nå målet om, at så få 

danskere som muligt skal benytte 

sig af sygehusenes ydelser, er der 

især to områder, der i dén grad 

trænger til et eftersyn: 

Det første handler om noget så 

simpelt som politisk mod. I den for-

bindelse handler det om ledelse i 

sundhedsvæsenet, om at sætte pa-

tienten eller borgeren i centrum og 

om det syn, vores politikere lægger 

på hele folkesundheden. Efter vores 

mening ligger der et gigantisk uop-

dyrket potentiale, der kan hentes 

ved et grundlæggende paradigme-

skifte på sundhedsområdet. 

Det andet handler om, at der er 

behov for, at vi kigger på de sty-

ringsinstrumenter, vi bør bruge for 

at undgå, at flere danskere har be-

hov for ydelser fra sygehusene. Her 

er der tale om en bunden opgave 

for samfundets beslutningstagere, 

fordi sygehusenes specialister og 

omfattende beredskab er så dyre i 

drift, at sygehusydelser kun skal re-

serveres til de patienter, der ikke 

kan behandles andre steder i sund-

hedsvæsenet. 

Sådan kan forebyggelse 
og sundhedsfremme 
skabe et bedre sundhedsvæsen
Vejen til det bedst tænkelige sundhedsvæsen går igennem 

sundhedsfremme og forebyggelse, men det kræver politisk mod.
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Diabetescentre 

vil tage ansvar

Et eksempel på et højt specialiseret 

tilbud er de kommende regionale 

Steno Diabetes Centre, der kommer 

til at tage et stort ansvar for at løfte 

den danske diabetesbehandling 

samlet set i forlængelse af ovenstå-

ende.

På den baggrund arbejder politi-

kerne med en samlet plan for det 

såkaldt nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen, som blandt andet 

vil overføre et meget betydeligt an-

tal patienter med type 2-diabetes 

fra behandling på sygehusenes am-

bulatorier til behandling hos deres 

egen praktiserende læge. 

For den enkelte patient skal det 

opfattes positivt at blive tilset af den 

praktiserende læge, der kender pa-

tienterne indgående og typisk er tæt-

tere på dem end de ansatte på syge-

huse, som der bliver færre og færre 

af. 

Mere behandling 

i almen praksis

Som det er i dag, er den såkaldte 

primærsektor slet ikke tilstrækkelig 

tilgodeset, så vi afventer med spæn-

ding den konkrete plan for udflyt-

ningen af diabetespatienterne. Regi-

onerne og de praktiserende læger 

er begyndt at forberede sig på ud-

fordringen. 

Der er blandt andet indgået en 

overenskomst, som afsætter et tre-

cifret millionbeløb netop til bedre 

indsats i primærsektoren til patien-

ter med type 2-diabetes eller KOL. 

Forudsætter vi, at praksislægerne 

løftes i tid, ressourcer og kompe-

tence til at klare de flere og tungere 

patienter med type 2-diabetes, er en 

del af øvelsen med at mindske pres-

set på sygehusene opnået.

 

Tærskel for adgangsbillet 

til sygehus hæves 

Tænk, hvis man kan overføre 

samme model til andre sygdoms-

områder, hvor man så at sige strati-

ficerer sig ud af befolkningens be-

hov for sygehusydelser ved at hæve 

tærsklen for, hvornår den enkelte 

kan indløse adgangsbillet til syge-

huset. Det vil være en stor fordel for 

både patienterne og vores fælles 

pengekasse, hvis flere kan behand-

les for flere sygdomme i almen 

praksis. 

Skal det lykkes, er det dog afgø-

rende, at øvelsen modsvares af en 

tilsvarende satsning på at udvikle 

almen praksis, der kan og skal være 

rygraden i vores sundhedsvæsen. 

Det betyder, at samtlige patienter 

uanset bopæl har nem adgang til en 

praktiserende læge, og at der afsæt-

tes midler til at sikre et godt samar-

bejde med praksislægerne og de an-

dre betydningsfulde dele af sund-

hedsvæsenet herunder kommu-

nerne. 

Det gælder ikke mindst i forhold 

til specialisterne på sygehusene og 

de forskelligartede sundhedsfaglige 

kompetencer, der i stigende grad al-

lerede er tilstede i kommunerne.

Kræver politisk mod 

Men skal vi for alvor kigge ind i en 

fremtid, hvor langt færre danskere 

overhovedet har behov for sygehus-

ydelser, er styringsværktøjer – om-

end de er vigtige – den mindste del.

Noget, der virkelig vil batte, er, 

hvis der kommer et regulært para-

digmeskifte, hvor folkesundheden 

samlet set bliver prioriteret langt 

højere, hvor patienten/borgeren bli-

ver sat i centrum for en sammen-

hængende indsats, og hvor der er 

politisk mod til i langt højere grad 

at benytte forebyggende og sund-

hedsfremmende tiltag på et struktu-

relt plan.

 Vores politikere og beslutnings-

tagere skal turde prioritere folke-

sundheden højest i langt flere sam-

menhænge. Naturligvis har den en-

kelte et ansvar, men vi er for længst 

forbi den tid, hvor vi kan overlade 

det hele til den enkelte. 

Ændring af 

strukturelle forhold

Når den nye nationale sundhedspro-

fil viser, at halvdelen af os er over-

vægtige, er det tindrende klart, at 

det skyldes strukturelle forhold og 

ikke blot den enkelte danskers ap-

petit. De strukturelle forhold er 

netop det, politikere skal tage mere 

ansvar for at ændre på.

Det mest kendte og succesfulde 

eksempel i nyere tid på et folke-

sundhedsmæssigt gavnligt tiltag er 

rygeloven. Trods store diskussioner i 

begyndelsen har rygeloven med sit 

mix af reguleringer og forbud, som 

sigter på at begrænse rygning i det 

offentlige rum, været en stor succes. 

Den har afgørende flyttet på hele 

opfattelsen af det at ryge tobak i 

det offentlige rum, skabt røgfri mil-

jøer på utallige arbejdspladser og 

institutioner og dermed helt konkret 

forbedret folkesundheden.

Ansvarlig folkeskolereform

Et andet eksempel på et fremsynet 

og ansvarligt strukturelt tiltag, som 

politikerne skal have ros for, er den 

seneste folkeskolereform. Her tog 

man ansvar for at sikre, at skole-

børn hver dag skal have 45 minut-

ters daglig bevægelse. Det er effek-

tiv, konkret politik, der løfter folke-

sundheden til gavn for alle. Hold nu 

fast i det.

Vores appel til politikerne er klar: 

Følg nu op med flere tiltag i samme 

Henrik Nedergaard

Adm. direktør 

Diabetesforeningen

Morten Grønbæk

Direktør 

Statens Institut for Folkesundhed 

mg@si-folkesundhed.dk

✒

Om forfatterne
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kaliber. Det er bydende nødvendigt. 

Men desværre ser vi det modsatte. 

Det gælder eksempelvis i afgiftspo-

litikken, hvor afgiften på sukker og 

sodavand er sænket, og hvor mom-

sen stadig er den samme på sunde 

og usunde madvarer. 

Flere unge begynder at ryge

Cigaretterne er stadig så billige, at 

antallet af unge, der begynder at 

ryge, stiger. Hensynet til grænse-

handel og detailhandlens mulighed 

for at sælge sodavand og slik til 

spotpriser sættes desværre højere 

end hensynet til folkesundheden.

 Hvis det manglende politiske 

mod fortsætter, må vi i stedet for 

færre sygehusindlæggelser imø-

dese, at flere i fremtiden vil få brug 

for sygehusydelser på grund af kro-

niske og alvorlige lidelser som dia-

betes, kræft og hjertekarsygdom.

Hvis folkesundheden ikke kom-

mer i højsædet i den førte politik 

gennem eksempelvis flere afgifter 

og en langt mere offensiv tilgang til 

sundhedsfremme og forebyggelse 

af sygdom, kommer vi til at stå med 

massive sundhedsmæssige og øko-

nomiske udfordringer. 

Patienten skal i centrum

Så længe, vi kan huske, har det væ-

ret et mantra for sundhedsvæsenet, 

at patienten skal være i centrum. 

Det lyder godt, men sideløbende har 

vi kunnet konstatere, at den sociale 

ulighed i sundhed har været sti-

gende i takt med, at forskellen i gen-

nemsnitlig levealder for den ufag-

lærte mand og en akademiker er ble-

vet større. Det er dybt bekymrende. 

Det skyldes de manglende struk-

turelle tiltag, men det skyldes også, 

at systemet ubevidst bidrager til 

uligheden. Der er tale om, at syste-

met i alt for høj grad er indrettet 

med en one-size-fits-all-tankegang, 

og den størrelse, der er udgangs-

punktet, er desværre mere den res-

sourcestærke akademiker end den 

hårdtarbejdende specialarbejder.

Det skal vi have lavet om, så pa-

tienten reelt mødes med et tilbud, 

der er individuelt tilpasset og rele-

vant for den enkelte. Vi skal sim-

pelthen i langt højere grad turde be-

handle mennesker forskelligt for at 

behandle dem ens for helt at give 

dem de samme muligheder, og i 

den forbindelse inddrage pårørende 

og netværk.

Sammenhængende 

sundhedsvæsen

Det kræver et reelt sammenhæn-

gende og nært sundhedsvæsen, der 

strækker sig ud over de ydelser, vi 

traditionelt forbinder med behand-

ling af sygdom og tænker forebyg-

gelse langt bredere.

 For eksempel er det et stigende 

problem, at kronisk syge som ek-

sempelvis diabetespatienter ople-

ver, at det traditionelle sundheds-

væsen og det »nye« sundhedsvæ-

sen i kommunerne ikke er sammen-

hængende. Det kommer blandt an-

det til udtryk ved, at kommuner af 

økonomiske hensyn risikerer at 

modvirke den sygdomsbehandling, 

der foregår i almen praksis og på 

sygehusene.

Det ser vi tydeligt på området 

for hjælpemidler til håndtering af 

diabetes, hvor det bliver sværere 

og sværere for mange med diabe-

tes at få adgang til de rette hjælpe-

midler til for eksempel blodsukker-

måling. Hjælpemidler er nemlig et 

kommunalt ansvar reguleret af ser-

viceloven, mens den samlede dia-

betesbehandling hører under sund-

hedsloven, som regulerer indsatsen 

på regionernes sygehuse og i almen 

praksis. 

Uhensigtsmæssig 

kassetænkning

Denne sektorovergang giver mulig-

hed for en uhensigtsmæssig kasse-

tænkning, som på lang sigt risikerer 

at sende endnu flere diabetespatien-

ter ind på sygehusene og dermed 

virke stik modsat målsætningen.

Vi skal have gjort op med den si-

lotænkning, der trods kommunalre-

formens intentioner om at dele an-

svaret for henholdsvis borgerret-

tede og patientrettede ydelser i 

kommuner og regioner ikke endnu 

fungerer som ét sammenhængende 

system.

 For borgeren er det helt og alde-

les ligegyldigt, om en ydelse, et 

hjælpemiddel eller et behandlings-

redskab bevilges af kommunen eller 

regionen. For borgeren er det ude-

lukkende et spørgsmål om at få ad-

gang til den støtte, hjælp og be-

handling, der kan sikre det bedst 

mulige liv med eksempelvis diabe-

tes. 

Borgerens synsvinkel er des-

værre ikke slået igennem på et myn-

dighedsplan, hvor der stadig er si-

loer, svære sektorovergange og en 

kassetænkning, der gør det svært 

for den enkelte at navigere og for-

hindrer nogle kronisk syge borgere 

i at få det bedst mulige tilbud. Det 

er ikke i orden.

 

Målrettet tilbud 

fra kommunerne

Samtidig bør borgerne mødes med 

et mere målrettet tilbud fra kommu-

nernes side lang tid før, de bliver 

patienter med behov for sygehus-

ydelser. 

Det kan omfatte hjælp til ryge-

stop, brug af mentorer til socialt ud-

satte og en bred vifte af forebyg-

gende tilbud, der giver mening for 

den enkelte og er attraktive i for-

hold til livssituation og behov. Man 

kunne kalde det »hjælp til selv-

hjælp« – altså at myndighederne 

mere aktivt støtter borgerne både 

med og uden kronisk sygdom i at 

tage god vare på sig selv. 

Det er tydeligt, når det gælder 

diabetikere, at det er afgørende, at 

patienterne har mulighed for at 

have en god egenomsorg. Det er in-

diskutabelt, at den gode diabetesbe-

handling, der sikrer den enkelte et 

godt og langt liv uden alvorlige 

komplikationer, grundlægges og un-

derstøttes i den enkeltes hverdag 

og ikke i de forholdsvis få timer og 

minutter, patienten sidder over for 

en læge eller sygeplejerske til diabe-

teskontrol. 

Vi er overbeviste om, at vejen til 

det bedst tænkelige sundhedsvæ-

sen, hvor mennesker kan få den 

rette behandling og de rigtige til-

bud, går igennem sundhedsfremme 

og forebyggelse. 

For vi tror på, at det er muligt at 

nå patienten længe før han eller hun 

ender i en sygeseng på hospitalet. 

Opskriften er faktisk ret enkel, men 

det kræver, at der findes politisk 

mod til at prioritere folkesundheden 

og sætte patienten i centrum.
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Kursskifte fra sygehuse 
til almen praksis er nødvendigt
For både skatteborgere og patienter vil et delvist fokusskifte fra sygehuse 

til almen praksis være win-win i forhold til at håndtere fremtidens demografi.

Af Jonatan Schloss

Lad os få det velkendte på plads: 

Budgetterne i sygehusvæsenet er 

steget betydeligt i de sidste mange 

år. For eksempel er antallet af læger 

ansat på de offentlige sygehuse ste-

get fra 10.824 i 2001 til 16.624 i 

2017, altså 5.800 flere eller en stig-

ning på 54 procent på de 16 år. 

Antallet af sygeplejersker på sy-

gehusene er også steget betydeligt i 

samme periode fra 29.660 til 

35.586, altså 5.926 flere eller en 

stigning på 20 procent. I parentes 

bemærket faldt antallet af praktise-

rende læger i samme periode fra 

3.547 til 3.436, ligesom almen læge-

hjælps andel af de samlede regio-

nale sundhedsudgifter faldt fra 8,7 

procent i 2007 til 7,8 procent i 2016.

Produktionen på sygehusene er 

steget, særligt den ambulante. Og 

enhver, der har sat sine ben på en 

akutmodtagelse eller en medicinsk 

afdeling, ved, at tempoet er højt og 

mængden af patienter det samme. 

Tilsvarende er fremtidsudsigterne 

velkendte: Vi kan imødese en stor 

stigning i antallet af ældre danskere 

med kroniske og behandlingskræ-

vende sygdomme, ligesom den tek-

nologiske udvikling med tilhørende 

flere behandlingsmuligheder næppe 

holder pause i den nærmeste frem-

tid.

Entydig satsning 

på sygehusene

Vi ser altså på et dansk sundheds-

væsen, der entydigt har satset på 

og investeret i sygehusene i mange 
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år. Med demografien in mente vil en 

lineær udvikling givet kræve, at vi 

også i de næste 15 år finder skatte-

kroner til at ansætte yderligere 

10.000 læger og sygeplejersker på 

sygehusene.

De fleste økonomer, ledende em-

bedsmænd og politikere med mikro-

fonen slukket er dog nok enige om, 

at det hverken vil være samfunds-

økonomisk fornuftigt eller den mest 

effektive måde at håndtere udfor-

dringerne på at spare sammen til 

endnu en gang 10.000 flere læger 

og sygeplejersker på sygehusene.

Men hvad så? Danskerne går me-

get højt op i sundhedsvæsenet, og 

kun en politisk tåbe frygter ikke 

ventelister eller indlagte kendisser 

på sygehusgangene. Er der tale om 

en Catch-22?

Specialiserede supersygehuse

De kommende supersygehuse er de-

signet til at have betydeligt færre, 

men mere intensive senge og til at 

have en stor ambulant aktivitet. 

Kort og stadig kortere liggetid. Ho-

spitalerne vil i fremtiden alene 

håndtere de mere specialiserede op-

gaver og dermed de meget syge pa-

tienter, som kræver højt specialise-

ret behandling.

Men hvad med resten? Hvad alle 

de ældre og plejekrævende patien-

ter? Dem med hyppige lunge- og 

blærebetændelser kombineret med 

demens eller depression? Dem med 

KOL, diabetes og hjertesygdomme i 

diverse kombinationer. Dem med 

følgesygdomme efter cancer og 

angst for recidiv? Hvad med dem 

med mange års fedme, røg eller al-

koholmisbrug og tilhørende følge-

sygdomme? Hvad med de mange 

mennesker med psykiske lidelser af 

moderat grad?

Hvor hører de hjemme, når de 

ikke hører hjemme i det højt specia-

liserede sygehusvæsen eller i hvert 

fald kun kan tilbydes ganske kortva-

rig kontakt der?

Høj produktivitet 

hos speciallæger 

Ser man på speciallægeområdet, er 

antallet af praktiserende speciallæ-

ger som for eksempel psykiatere, 

kardiologer, endokrinologer, reuma-

tologer og hudlæger meget ujævnt 

fordelt henover landet. Fra mange i 

hovedstadsområdet til få og færre 

på Sydsjælland og i Nordjylland. De 

praktiserende speciallæger er ken-

detegnet ved, at de passer rigtig 

mange patienter. De har en høj pro-

duktivitet, de tilbyder ydelser på ho-

vedfunktionsniveau, og de er gode 

til at holde behandlingsniveauet på 

et adækvat niveau. 

De behøver ikke bestille den 

store udredningspakke til alle de ba-

nale og velkendte sygdomstilstande. 

En investering i et velfungerende 

netværk af praktiserende speciallæ-

ger inden for de store folkesyg-

domme og aldersbetingede syg-

domme uden for hovedstadsområ-

det, Nordsjælland og Aarhus vil 

ganske givet være en del af svaret 

på fremtidens udfordringer i sund-

hedsvæsenet. 

Praktiserende speciallæger 

giver »bang for the buck«

Groft sagt får man mere »bang for 

the buck« i forhold til de alminde-

lige sygdomstilstande ved at inve-

stere i praktiserende speciallæger 

frem for sygehusspeciallæger. Det 

koster naturligvis nogle penge at in-

vestere i flere praktiserende special-

læger, men det er småpenge i for-

hold til, hvad vi har investeret i sy-

gehusene. 

Mere grundlæggende kræver det 

også, at der planlægningsmæssigt i 

regionerne medtænkes de praktise-

rende speciallæger i dimensionerin-

gen af fremtidens sundhedsvæsen 

frem for den hidtidige tænkning, 

som sat på spidsen har haft karak-

ter af »Nå ja, vi har da også lidt 

praktiserende speciallæger hist og 

pist i vores region, de er sikkert fine 

og dygtige, hvad er næste punkt på 

dagsordenen?«.

Plejeopgaver 

flyttes til kommunerne

På det kommunale område ser vi en 

udvikling, hvor en stor del af pleje-

opgaven flyttes fra sygehusene til 

kommunerne. Opgaveflytningen er 

som udgangspunkt positiv, fordi vi 

ved fra mange undersøgelser, at sy-

gehussengen groft sagt er byens 

dyreste og farligste seng for patien-

ten at opholde sig i. 

Særligt ældre patienter oplever 

mange utilsigtede hændelser, bliver 

konfuse, mister muskelmasse og 

kognitivt niveau selv ved korte ind-

læggelser på sygehusene. Hvis man 

lægefagligt forsvarligt kan undgå 

indlæggelse, er det godt for patien-

ten og for skatteborgerne.

Patienterne er dog ikke blevet 

mere raske, fordi liggetiden på sy-

gehusene er faldet. Deres plejebe-

hov er ikke blevet mindre. Denne 

opgaveflytning kræver derfor en 

massiv investering i kvalificeret ple-

jepersonale i kommunerne. Syge-

hjælpere skal konverteres til sosu, 

og sosu skal konverteres til sygeple-

jerske. Og der skal være flere af 

dem, særligt af sygeplejerskerne. 

En fagligt ukvalificeret og under-

bemandet kommunal hjemmepleje 

og kommunal akut sygepleje er far-

lig for patienterne, og patienterne 

vil blive genindlagt lige så hurtigt, 

som de kan blive udskrevet. Sving-

dørspatienterne er velkendte – dyre 

og dårlige forløb.

Begrænset effekt 

af kommunal forebyggelse

Men hvad med forebyggelsen? Kom-

munerne har jo i al væsentlighed 

fået ansvaret for forebyggelsesopga-

verne. Groft sagt handler det om, at 

kommunerne skal få os til at dyrke 

mere motion, spise flere grøntsager 

og mindre fedt, drikke noget mindre 

og holde op med ryge. KRAM. De 

fleste kommuner har diverse gene-

relle tilbud, som den praktiserende 

læge kan henvise til. 

Jonatan Schloss

Direktør for Praktiserende Lægers Organisation 

(PLO). Tidligere hospitalsdirektør på Frederiks-

berg Hospital, vicedirektør på Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospitaler og direktør i Falck 

Healthcare. Uddannet cand.scient.pol.

jos.plo@dadl.dk

✒

Om forfatteren
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Effekten af disse tilbud på folke-

sundheden må nok siges at være 

begrænset. Det er undersøgt et 

utal af gange, at det ubetinget 

mest effektive tiltag i forhold til at 

reducere befolkningens indtag af 

for eksempel tobak, alkohol, suk-

ker og fedt er højere afgifter og 

mere vanskelig tilgængelighed. 

Altså strukturelle tiltag, som kun 

Folketinget kan beslutte, men som 

det aktuelle politiske klima ikke er 

interesseret i. 

Ud fra en sundhedsøkonomisk 

tænkning kan det næppe betale sig 

at investere signifikant mere i disse 

generelle forebyggelsestiltag. Der 

skal afgifter til. 

Databaseret forebyggelse 

Der kan dog være en undtagelse fra 

reglen. Regionerne er i færd med at 

rulle konceptet »Aktiv Patientstøtte« 

ud over hele landet. 

Det er et koncept, hvor man ved 

hjælp af avanceret algoritmer kan 

identificere, hvilke patienter som 

med stor sandsynlighed må forven-

tes at blive »heavy users« af det 

akutte sygehustilbud om relativt 

kort tid. Og hvor man ved en mål-

rettet indsats i form af telefonsyge-

plejersker kan reducere disse pa-

tienters akutte indlæggelser. 

Sådanne databaserede målret-

tede forebyggelsestiltag bør regio-

ner og kommuner i samarbejde med 

almen praksis se mere på i fremti-

den.

Højt arbejdspres 

i almen praksis

Hvis man kigger på den almene 

praksis i dag, ved vi, at arbejdspres-

set er højt. Cirka 1/3 af de praktise-

rende læger betegner sig selv som 

udbrændte, og en bekymrende stor 

del af disse går jævnligt med selv-

mordstanker og udviser tegn på de-

pression. 

Vi ved fra internationale sam-

menligninger, at danske praktise-

rende læger er blandt dem, som ser 

allerflest patienter per dag. Vi ved 

også, at danske praktiserende læger 

er den professionelle faggruppe i 

Danmark, som har den højeste »an-

sigt til ansigt«-tid. Altså bruger den 

største andel af deres arbejdstid på 

direkte patientkontakt. 

Så det er begrænset, hvad der 

kan hentes af flere lægetimer ved 

hjælp af klassisk effektivisering i al-

men praksis. Man vil dog forment-

ligt kunne hente en del ved i højere 

grad at ansætte klinikpersonale i al-

men praksis, der vil kunne tage sig 

af noget af rutinearbejdet omkring 

for eksempel patienter med kroni-

ske sygdomme. 

Økonomi til 

udvidet personalestab

Ved den nye overenskomst mellem 

PLO og RLTN har man påbegyndt en 

rejse, hvor der afsættes en økono-

misk ramme til i et vist omfang at 

udvide personalestaben i almen 

praksis, hvorved kapaciteten udvi-

des til at tage sig af opgaver fra sy-

gehusene.

Ikke desto mindre er det et cen-

tralt spørgsmål, om almen praksis i 

realiteten er parat til at løse flere 

opgaver, eksempelvis i forhold til 

patienter med kronisk sygdom. På 

kort sigt inden for en femårig tids-

horisont er udsigterne dystre. Der 

går flere praktiserende læger på 

pension, end der bliver uddannet. 

Alderssammensætningen blandt de 

praktiserende læger er skæv. 

Så selv om de bliver længere og 
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længere på arbejdsmarkedet, går de 

før eller siden på pension, og staten 

har undladt i tide at uddanne flere 

almene medicinere. 

Samtidigt er sygehusene i sti-

gende grad begyndt at ansætte al-

mene medicinere på akutmodtagel-

ser, psykiatriske afdelinger, smerte-

klinikker m.v. 

Vikarklinikker er dyr 

og dårlig løsning

Skal vi så bare opgive almen praksis 

og fortsætte den hidtidige satsning 

på sygehusvæsenet? Det er en me-

get dyr måde at løse den demogra-

fiske udvikling på. 

Eller skal vi i stedet opbygge et 

parallelt system af regions- og ud-

budsklinikker for at få opbygget ka-

pacitet i det nære sundhedsvæsen? 

Hidtil har både udbuds- og regions-

klinikker vist sig stort set 100 pro-

cent at være vikarklinikker. Altså 

med nærmest ingen fastansatte læ-

ger, men et stort antal skiftende læ-

ger, som er hyret ind til endog 

usædvanligt høje dags- eller ugetak-

ster. Det er selvfølgeligt rart for de 

pågældende almenmedicinere, at de 

nu tjener en masse penge. Men for 

skatteborgerne er det ikke en hold-

bar vej. 

For patienterne er det også tvivl-

somt, hvor godt disse vikarklinikker 

fungerer. Særkendet ved almen 

praksis er jo netop kontinuitet og 

kendskab til patienten. Det er det, 

som i diverse undersøgelser har vist 

sig at have effekt i forhold til både 

diagnostik og compliance med hen-

syn til behandling. 

Endvidere kan vi se, at særligt 

udbudsklinikkerne er voldsomt 

overrepræsenteret med hensyn til 

antal patientklager, både for så vidt 

angår de såkaldte serviceklager, 

som regionerne sagsbehandler, og i 

forhold til de egentlige patientska-

deklager, som er statens domæne. 

Opsummerende er udbuds- og 

regionsklinikker, så længe de i al 

væsentlighed er kendetegnet ved at 

være vikarklinikker, en både dyr og 

dårlig løsning.

Langsigtet satsning 

på almen praksis

For mig at se er der reelt kun én løs-

ning på at håndtere fremtidens de-

mografi, og det er en langsigtet og 

dedikeret satsning på almen prak-

sis. Men det forudsætter, at almen 

praksis (og kommunerne) løser den 

største del af de sundhedsopgaver, 

der er på vej, og den del af de sund-

hedsopgaver, som i dag løses på sy-

gehusene.

I PLO har vi prøvet at regne på, 

hvad der skal til:

1.  Hvis antallet af kontakter for pa-

tienterne i 2010 i de enkelte al-

dersgrupper fremregnes til be-

folkningen i 2030, vil der alene 

på den baggrund være behov for 

cirka 4.300 praktiserende læger, 

(altså cirka 900 flere, end der er i 

dag).

2.  En øget kompleksitet i visitation, 

behandling og opfølgning, flere 

afledte opgaver og en større ko-

ordinering med det øvrige sund-

hedsvæsen betyder, at den en-

kelte kontakt gennemsnitligt ta-

ger længere tid og øger behovet 

for praktiserende læger med 

yderligere cirka 350 læger i 2030. 

I dag tager en gennemsnitlig kon-

sultation mellem 10-15 minutter 

inklusive dokumentation osv.

3.  Hertil kommer et yderligere be-

hov på cirka 50 læger som følge 

af de nye opgaver i OK18 samt 

yderligere cirka 300 læger som 

følge af en forventning om, at 

flere de opgaver, der i dag løses 

på sygehusene, fremadrettet skal 

løses i almen praksis.

Samlet set udløser det et behov for, 

at antallet af praktiserende læger 

frem mod 2030 øges med cirka 

1.600, så der i 2030 i alt er 5.000 

praktiserende læger. 1.600 flere 

praktiserende læger på en 10 års 

periode forekommer økonomisk re-

alistisk, når man ser på, at samfun-

det har været i stand til at udvide 

antallet af sygehuslæger med 5.800 

i de sidste 16 år.

Kræver politisk kursskifte

Men det kræver et afgørende poli-

tisk kursskifte, hvor man i Folketin-

get snarest muligt vedtager at ud-

danne væsentligt flere almenmedici-

nere. Og at man, indtil de begynder 

at komme ud i almen praksis om 

cirka fem år, er mere tilbagehol-

dende på sygehusene med aktivt at 

rekruttere almenmedicinere.

Det store spørgsmål er så, hvad 

patienterne og skatteborgerne vil få 

ud af en sådan investering i almen 

praksis. Set fra min stol er der nogle 

helt oplagte gevinster i sigte:

1.  Der kan flyttes opgaver fra syge-

husene til almen praksis i takt 

med, at kapaciteten i almen prak-

sis opbygges. Almen praksis kan 

varetage flere opgaver omkring 

eksempelvis visse cancerkontrol-

ler, kroniske sygdomme og nogen 

psykiatri, som i dag løses af syge-

husene. 

2.  Almen praksis’ opgave som »diag-

nostisk center« kan styrkes. Altså 

den helt afgørende funktion, hvor 

almen praksis skelner mellem 

dem, der skal beroliges, lære at 

leve med deres situation eller be-

handles i almen praksis på den 

ene side, og de relativt få, som 

skal henvises til den højt speciali-

serede udredning på sygehusene 

eller til speciallægepraksis på den 

anden side.

3.  En styrket almen praksis vil give 

mulighed for at udvide gatekee-

per-rollen fra »at holde folk væk 

fra sygehusvæsenet« til i højere 

grad at påtage sig populations-

omsorgs-opgaven. Altså at finde 

de syge og at holde de raske ra-

ske. En styrket almen praksis vil i 

højere grad end i dag kunne være 

mere opsøgende over for de rela-

tivt få sårbare i patientpopulatio-

nen, som ikke kan tage vare på 

sig selv og mangler nære pårø-

rende, og som derfor har brug for 

en proaktiv indsats fra egen læge.

Så alt i alt vil det, man kunne få for 

en investering i almen praksis, øko-

nomisk set være opgaveudflytning 

fra sygehusene, styrket diagnostik 

og dermed færre henvisninger til sy-

gehusene og populationsomsorg in-

klusive målrettet proaktiv rolle hos 

egen læge og dermed færre genind-

læggelser. 

Den grundlæggende økonomiske 

præmis er, at almen praksis er et 

væsentligt billigere behandlingstil-

bud end det højt specialiserede sy-

gehus. Samtidig har kontinuiteten i 

kontakten og lægens personlige 

kendskab til patienten som nævnt 

afgørende betydning for både diag-

nostik og behandling. 

Derfor: For både skatteborgere 

og patienter vil et delvist fokus-

skifte fra sygehuse til almen praksis 

være win-win i forhold til fremtidige 

investeringer i sundhedsvæsenet.
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Af Lene Pedersen

I april 2018 fik Danmark et manifest 

for brugerinddragelse. Bag manife-

stet står en tænketank med 140 eks-

perter, der blev etableret i 2016 af 

Danske Patienter i samarbejde med 

KL og Danske Regioner med midler 

fra Sundhedsstyrelsen. 

Målet med manifestet er at bi-

drage til at sprede og dele viden, 

som er fundamentet for brugerind-

dragelse, og at styrke sundhedsper-

sonalets motivation ved at skabe 

mening i det daglige arbejde. Ikke 

mindst skal det inspirere til at skabe 

strukturelle forhold og et frugtbart 

miljø, som fremmer inddragelse af 

brugere både i eget forløb såvel 

som organisatorisk.

Fokus på 

patientperspektiv ikke nok

Eksperterne bag manifestet bestod 

af brugerrepræsentanter, forskere, 

uddannelsesrepræsentanter, klini-

kere, kvalitetskonsulenter og ledere 

fra det kommunale og regionale 

sundhedsvæsen. Manifestet blev 

lanceret på Christiansborg med de 

to sundhedspolitiske ordførere Jane 

Heitmann (V) og Flemming Møller 

Mortensen (S) som værter.

»Vi har længe talt om, at vi skal 

have fokus på patientens perspek-

tiv, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi 

skal hen til at kunne se med patien-

tens øjne og perspektiv,« sagde 

Flemming Møller Mortensen ved lan-

ceringen.

Også Camilla Hersom, formand 

for Danske Patienter, satte barren 

højt i sin velkomst: 

»Vi gør det ikke godt nok. Bru-

gerinddragelse praktiseres ikke til-

strækkeligt i dag på trods af, at det 

efterspørges af brugerne. Vi har 

brug for at styrke kompetencerne 

og systematikken, og derfor er det 

så vigtigt, at vi har samlet alle de 

vigtige aktører om dette manifest.«

Kulturforandring 

er nødvendig

Direktør Morten Freil fra Danske Pa-

tienter mindede om, at brugerind-

dragelsen har bevæget sig markant 

inden for de seneste 8-10 år:

»Vi har bevæget os væk fra at 

stille spørgsmålstegn ved, om bru-

Manifest for brugerinddragelse 
skal inspirere og sprede viden
140 eksperter står bag Manifest for Brugerinddragelse, 

som blev lanceret på Christiansborg i april 2018.

gerinddragelse er noget, vi skal, og 

til, at det er noget, der er selvfølge-

ligt. Nu handler det om at integrere 

brugerinddragelsen og skabe den 

kulturforandring, der skal til.«

Manifestet udpeger netop kultur-

forandring som den vigtigste op-

gave for at styrke brugerinddragel-

sen. Der skal en kulturforandring til 

for i højere grad inkludere brugeres 

perspektiver i såvel udvikling af 

sundhedsvæsenet som i individuelle 

forløb, lyder det i manifestet. 

•  Tænketanken blev etableret i 2016 af Danske Patienter i samarbejde med 

KL og Danske Regioner med midler fra Sundhedsstyrelsen.

•  Tænketanken bestod af seks ekspertgrupper med i alt 140 brugerrepræ-

sentanter, forskere, uddannelsesrepræsentanter, klinikere, kvalitetskon-

sulenter og ledere fra det kommunale og regionale sundhedsvæsen.

•  Hver ekspertgruppe mødtes to til fire gange og diskuterede udfordringer 

og løsninger for brugerinddragelse. 

•  Link: https://danskepatienter.dk/vibis/om-vibis/vores-projekter/ 

taenketank-for-brugerinddragelse  

Tænketanken bag manifestet !
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Organisatorisk bruger- 

inddragelse skal styrkes

Udbredelsen af indsatser, metoder 

og redskaber i brugerinddragelse 

stod centralt i mange af de indlæg, 

der blev holdt ved lanceringen af 

manifestet på Christiansborg. Det 

blev fra flere sider fremhævet, at 

det ikke mindst er den organisatori-

ske brugerinddragelse, som der er 

behov for at styrke.

Formand for Sundheds- og handi-

cappolitisk udvalg i Scleroseforenin-

gen Jette Bay understregede, at vi 

fortsat er et stykke vej fra at prakti-

sere organisatorisk brugerinddra-

gelse. Hun nævnte som eksempel, 

at brugerrepræsentanter i brugerråd 

stadig oplever at blive tildelt en sta-

tistrolle og først kommer til orde 

under punktet »eventuelt« og i det 

hele taget involveres sent i udvik-

lingsprocessen. 

Ifølge Jette Bay skal brugerrepræ-

sentanter inddrages meget tidligere 

i processen og være med helt fra 

idéudvikling og prioritering af ud-

viklingstiltag. Brugerrepræsentanter 

skal netop bruges til at få øje på de 

blinde pletter, som sundhedsperso-

nalet ikke ser, og være med i beslut-

ningsprocessen om at sætte nye ud-

viklingstiltag i gang.

Patienter og pårørende 

ind i maskinrummet

Det samme satte overlæge Jan  

Schmidt fra Sydvestjysk Sygehus ord 

på med en kommentar om, at »pa-

tienter og pårørende skal helt ind i 

maskinrummet af udviklingsarbej-

det«. Han gav som eksempel, at sy-

gehuset har fået patientrepræsen-

tanter ind i gruppen med ansvar for 

implementering af Patient Ansvarlig 

Læge. 

Patienterne kan ifølge overlægen 

bidrage meget konkret til at for-

bedre den patientoplevede kvalitet, 

og derfor skal de involveres i imple-

menteringsprocessen. Patientens 

perspektiv skal helt frem i bussen, 

hver gang der skal udvikles nye til-

tag, som påvirker patienter og pårø-

rende.

Klinikerne motiveres 

af specifikke metoder

Sygeplejefaglig direktør Inge Pia 

Christensen fra Aarhus Universitets-

hospital fremhævede, at motivatio-

nen hos klinikere er afgørende, når 

man skal flytte brugerinddragelsen 

fra velmenende snak til realiteter 

som kan mærkes af patienter og på-

rørende. 

I arbejdet med det Brugerinddra-

gende Hospital har man i Aarhus er-

faret, at klinikernes motivation vok-

sede, når der blev arbejdet systema-

tisk med specifikke metoder. Aarhus 

Universitetshospital har valgt at fo-

kusere på to metoder i form af fæl-

les beslutningstagning og bruger-

styret behandling, og det har gjort 

en stor forskel for klinikernes enga-

gement. 

Angstprovokerende 

at spørge borgeren 

Helene Bækmark, der er kommunal-

direktør i Faaborg-Midtfyn Kom-

mune, talte om sundhedspersona-

lets motivation i det nære sundheds-

væsen. Hun mente, at der er sket en 

ganske stor forandring i hele den 

måde, vi arbejder og kommunikerer 

med borgerne på. Autoriteterne får 

ikke respekten forærende. 

»Det er en udvikling vi ser i hele 

samfundet. For mange sundhedspro-

fessionelle kan det være angstprovo-

kerende at spørge om, hvad borge-

ren har behov for, frem for at kigge i 

kataloget over ydelser eller behand-

linger,« sagde Helene Bækmark.

»Men det kan også være særde-

les motiverende for medarbejderne 

at arbejde ud fra den enkelte bor-

gers behov. En medarbejder udtryk-

ker det ganske sigende: Tidligere 

smed jeg bare mine ydelser og 

fulgte kørelisten. Nu hjælper jeg 

mennesker,« fortsatte hun. 

Ifølge kommunaldirektøren gør 

denne forandring i måden at samar-

bejde med borgerne på det særde-

les vigtigt at styrke professionsfag-

ligheden og som ledelse at give 

medarbejderne klare tilbagemeldin-

ger, som styrker deres forståelse  

af, hvornår de lykkes med deres op-

gaver.

Økonomisk styring 

udgør en barriere

En af barriererne for brugerinddra-

gelse, der blev fremhævet i debat-
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ten, var den økonomiske styring, 

som belønner nye behandlinger og 

specialer, selv om det ikke er det, 

som patienter og borgere efterspør-

ger. Udviklingen går i retning af sta-

dig flere specialer, selvom det bety-

der, at de skal navigere i stadig 

mere komplekse forløb med kon-

takt til stadig flere sundhedsperso-

ner, uden at nogen har ansvar for 

helheden. 

Også i den nære sundhed i kom-

munerne påvirker den økonomiske 

styring sundhedspersonalets hand-

linger. Helene Bækmark fra Fa-

aborg-Midtfyn Kommune gav flere 

eksempler på, hvordan sundheds-

personalets handlinger påvirkes, 

uden det sker som en bevidst inten-

tion:

»Jeg mener oprigtigt, at vi er 

nødt til at se på de økonomiske in-

citamenter. Hvis man som hjemme-

plejeenhed for eksempel får skåret i 

sin bevilling, fordi man er dygtig til 

at gøre borgerne selvhjulpne efter 

at have lyttet til, hvad der er vigtigt 

for dem, får man et mindre budget 

året efter. Er det sjovt? Nej. Kom-

mer man så til at overhøre borge-

rens signaler? Nej, ikke bevidst. 

Men man kommer måske til at gøre 

det, man selv synes er rigtigst,« 

sagde Helene Bækmark.

Et andet eksempel fra det fynske 

er forfremmelser:

»Hvordan forfremmer vi? For-

fremmer vi efter, om vi har nået vo-

res aktivitetsmål, eller forfremmer 

vi ud fra om de mennesker, som vi 

har haft mellem hænderne, synes at 

deres liv er blevet bedre, at deres 

livskvalitet er steget, de har følt sig 

mødt forstået og inkluderet? Det 

sidste er sørgeligt fraværende i rig-

tig mange situationer,« pointerede 

Helene Bækmark.

Her blev der fra flere eksperter 

slået til lyd for, at vi ikke blot skal 

lytte til, hvad patienterne ønsker, 

men have modet at bryde rammer, 

tage beslutninger og prioritere ud 

fra brugernes behov. 

 

Kan et manifest 

gøre en forskel?

Der var også kritiske røster af det 

nye manifest for brugerinddragelse. 

Samordningskonsulent Helle Hø-

strup fra Region Hovedstaden slog 

til lyd for, at manifestet ikke giver 

tilstrækkelig retning og mål for den 

fortsatte udvikling af brugerinddra-

gelsen. 

Om manifestet kan gøre en for-

skel for brugerinddragelsen, var 

også et spørgsmål, der blev snakket 

om i pausen, hvor meningerne var 

delte. Flere mente, at bredden, sam-

mensætningen og antallet af eks-

perter i tænketanken bag manifestet 

vil give tyngde og kritisk masse til 

at flytte noget, mens andre tvivlede 

på, at manifestet vil komme til at 

gøre den store forskel. 

Alligevel var der et ord, som blev 

sagt en del gange i løbet af efter-

middagen: Mod. Mod til at prioritere 

og handle. Og mod var også et ord, 

der indgik i en kommentar fra delta-

geren Birthe Søndergaard om lance-

ringen af manifestet på Linkedin: 

»Nu gælder det om, at alle for-

pligter sig, har mod, vilje og handle-

kraft til at fremme denne kulturæn-

dring. Nu er der en fælles begrebs-

forståelse via manifestet, så nu må 

vi bevæge os til gavn for os alle – vi 

er alle borgere, brugere og pårø-

rende. Egentligt lidt pudsigt at fag-

professionelle vil inddrage patienten 

i eget forløb, det er jo de professio-

nelle, der midlertidigt inddrages i 

borgerens liv.«

Lene Pedersen

Partner, PAR3. lene@par3.dk 

Forfatter til »Patientinddragelse, – refleksion, læring, 

innovation og ledelse«, Hans Reitzels Forlag, 2011 samt 

en lang række artikler.

Partner i PAR3, som rådgiver sundhedsvæsenet i at 

udvikle organisationer med høj patienttilfredshed og 

faglig stolthed. PAR3 faciliterer udviklingsprocesser, 

hvor patienter og pårørendes viden er afsættet for for-

bedringer og øget kvalitet samt udvikling af en feed-

backkultur.

✒

Om forfatteren
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Ny viden opstår, når vi ser 

med borgerens øjne

Spørgsmålet er, hvad det er, vi skal 

turde, og hvad det er, vi skal være 

bange for, siden det kræver mod? 

Hvad er det for handlinger, der skal 

til? Og hvorfor er kulturforandrin-

gen i manifestet fremhævet som 

den vigtigste opgave for at fremme 

brugerinddragelse? 

Er en kulturforandring en forud-

sætning for brugerinddragelsen? El-

ler er det brugerinddragelsen, som 

vil være murbrækkeren og det, der 

leverer byggestenene til kulturfor-

andringen med viden, motivation 

og organisation? 

Som Birthe Søndergaard skriver, 

er det netop, når professionelle tilla-

der sig at blive inddraget i borge-

rens liv, at ny viden opstår. Og det 

er, når vi ser med borgerens øjne, at 

nye ideer opstår, og mening og mo-

tivation styrkes og ny organisering 

opbygges. Brugerinddragelse og 

kulturforandring hænger måske 

mere sammen end vi hidtil har væ-

ret opmærksomme på? 

Kulturforandring

Tænketank for brugerinddragelse me-

ner, at den vigtigste opgave for at 

styrke brugerinddragelsen er at 

skabe en kultur, som i højere grad in-

kluderer brugeres perspektiver i så-

vel udvikling af sundhedsvæsenet 

som i individuelle forløb. En sådan 

kulturforandring kræver indsatser på 

tre områder, der alle griber ind i hin-

anden: Viden, motivation og organi-

sation.

VIDEN: Sådan opnås et 

højt vidensniveau

Forskere vil:

•  Forske i både positive og negative 

resultater af brugerinddragelse, og 

hvordan det påvirker brugere og 

sundhedsprofessionelle.

•  Formidle og diskutere forskning om 

brugerinddragelse med andre for-

skere, sundhedsprofessionelle og 

brugere.

Uddannelsesrepræsentanter vil:

•  Formulere præcise krav til sund-

hedsfaglige studerendes viden om 

og kompetencer til at inddrage bru-

gere og teste disse i løbet af uddan-

nelsen.

•  Samarbejde med praktiksteder om 

at skabe sammenhæng mellem teo-

retisk og praktisk læring om bru-

gerinddragelse.

Kvalitetskonsulenter vil:

•  Udvikle og udbrede brugerinddra-

gende tiltag med afsæt i eksiste-

rende viden og erfaringer.

•  Dele erfaringer med brugerinddra-

gelse med andre, som arbejder med 

området.

MOTIVATION: Sådan gøres 

brugerinddragelse menings-

fuldt

Klinikere vil:

•  Betragte brugerinddragelse som en 

faglig kompetence, der forbedrer 

behandling og rehabilitering, og gi-

ver arbejdsglæde.

•  Invitere alle brugere til at være ind-

draget, men anerkende ønsker om 

ikke at være inddraget.

•  Gøre en særlig indsats for at ind-

drage socialt udsatte brugere ud fra 

deres behov.

Ledere vil:

•  Værdsætte og efterspørge bruger-

inddragelse på alle niveauer i orga-

nisationen.

•  Inkludere brugerinddragelse som en 

central del af den sundhedsfaglige 

kerneydelse.

Kvalitetskonsulenter vil:

•  Udfordre bureaukrati og regeltænk-

ning i udvikling af brugerinddra-

gende tiltag og formidle resulta-

terne af tiltagene i alle lag i organi-

sationen.

•  Skabe realistiske forventninger hos 

alle relevante aktører til resultater af 

brugerinddragelse.

Brugerrepræsentanter vil:

•  Formidle brugernes perspektiv på 

behandling, rehabilitering og forløb 

direkte til klinikere, der arbejder 

med brugere.

ORGANISATION: Sådan skabes 

de rette betingelser

Ledere vil:

•  Lede udvikling af sundhedsvæse-

net gennem systematisk inddra-

gelse af brugere.

•  Stille rammer til rådighed for ud-

vikling, organisering og evaluering 

af brugerinddragelse.

Kvalitetskonsulenter vil:

•  Undersøge alle brugeres oplevelser 

af behandling, rehabilitering og 

pleje og lære af dem.

•  Vurdere og synliggøre resultater af 

brugerinddragelse på faglige og or-

ganisatoriske parametre.

Brugerrepræsentanter vil:

•  Tydeliggøre hvilke kompetencer og 

betingelser, der skaber et godt sam-

arbejde med sundhedsvæsenet.

•  Efterspørge at alle brugere ses 

som eksperter i eget liv og klædes 

på til at være inddraget.

Manifest for brugerinddragelse

Læs manifestet online her: 

https://danskepatienter.dk/files/

media/Publikationer%20-%20

Egne/BViBIS/F_T%C3%A6nketank/

manifest.pdf 
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Af Arne Josefsen Rolighed 

Patientens møde med det det dan-

ske sundhedsvæsen er baseret på 

tillid. Når patienten møder lægen, 

må patienten have tillid til, at det, 

der kan gøre nytte med hensyn til 

helbredelse, livsforlængelse eller 

blot at tilføre livet kvalitet, også bli-

ver tilbudt patienten. I tilknytning 

hertil må lægen sikre sig, at der er 

dokumentation for, at tilbuddet har 

en positiv effekt, der overstiger bi-

virkningerne.

Vores sundhedssystem er unikt i 

den forstand, at patienterne i prin-

cippet har alverdens behandlings-

muligheder til deres rådighed. Kan 

den praktiserende læge ikke hjælpe, 

bliver patienten sendt til special-

læge eller på sygehus. Kan det lo-

kale sygehus ikke klare det, visite-

res patienten til en afdeling med 

specialbehandling. Må den også 

give op, kan patienten visiteres til 

en specialist i udlandet, når der er 

tilstrækkelig dokumentation for, at 

behandlingstilbuddet virker. 

Visitering til 

forskningsforsøg

Der er også givet mulighed for, at 

specialisterne på vores lands-

delscentre kan visitere til veltilrette-

lagte forskningsforsøg både her i 

landet og i udlandet. Endelig kan 

patienter med livstruende sygdom 

og uden helbredende behandling vi-

siteres til eksperimentel behandling 

i ind- og udland. Alt sammen veder-

lagsfrit for patienten.

Amen!

Det kan ganske enkelt ikke blive 

flottere! Når det handler om at 

skabe et værdifundament for tillids-

forholdet mellem patient og læge, 

findes der næppe noget land med et 

flottere værdisæt – og knyt så her-

til: Fri og lige adgang for alle, der 

har et behandlingsbehov, tilrettelagt 

på folkestyre-basis.

Dette flotte værdimæssige 

grundlag forudsætter, at fagperso-

nerne fortløbende er opdateret på 

den vældige strøm af ny viden, der 

dagligt produceres. Det værdimæs-

sige grundlag forudsætter også, at 

lægen kender sin begrænsning, hol-

der fingrene væk fra det, han eller 

hun ikke har forstand på, og sender 

patienten videre til de relevante 

specialister. Det er ligeså etisk uan-

tageligt at anvende en forkert pille 

som at undlade at tilbyde den rig-

tige pille. 

Suveræn adgang til patienter

Den behandlende læge må have su-

veræn adgang til at tilbyde patien-

ten den relevante undersøgelse og 

behandling. Kravet til lægen må 

være, at lægen er i stand til at doku-

mentere, at undersøgelsen og be-

handlingen er relevant og har posi-

tiv effekt. Denne uafhængighed 

mellem det politiske niveau og be-

handlerniveauet sikrer borgernes til-

lid til, at de får tilbudt den rigtige 

behandling.

Forskning i placebo viser, at pa-

tientens tillid til, at en behandling 

virker, og en god tillidsfuld relation 

til lægen fremmer helbredelse af de 

symptomer, som ledsager og ofte 

definerer en sygdom, for eksempel 

smerter, træthed, depression og 

kvalme. 

En læge, som anvender placebo-

medicin, og som er god til at skabe 

kontakt og opnå tillid fra sine pa-

tienter, opnår bedre behandlingsre-

sultater end lægen, der anvender 

den bedste medicin, men er dårlig i 

kontakten. Det konkluderer en af 

Høj patienttillid kræver 
gennemskuelighed i medicinering
En fortsat høj patienttillid i det danske sundhedsvæsen 

forudsætter mere viden og gennemskuelighed i medicinering.
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verdens førende forskere i placebo-

effekt, professor Irving Kirsch fra 

Harvard Medical School. Placebo-

forskningen fremhæver to stærke 

forhold i placeboeffekt:

•  Positive forventninger eller tillid til 

behandlingen

•  En god relation mellem læge og 

klient

Tillid til væsenet og lægen er helt 

afgørende. Vi mennesker har store 

selvhelbredende kræfter i os, som 

kan måles. Og forskning viser, at de 

bedst mobiliseres, når der er god 

kontakt mellem patient og behand-

ler, og når patienten har tillid til, at 

behandlingen virker.

EMA sætter standarden i EU

Når EMA (Det Europæiske Medicin 

Agentur) har godkendt et nyt be-

handlingsmiddel, indstilles til EU-

kommissionen at tildele lægemid-

delvirksomheden en markedsfø-

ringstilladelse. Herefter er lægemid-

let legalt til rådighed for alle med-

lemslande. Lægen kan ordinere læ-

gemidlet, såfremt det er relevant for 

behandling af en patient. 

Sætter et land som eksempelvis 

Danmark begrænsninger for at lade 

skatteborgerne betale for særlig dyr 

medicin, er lægemidlet fortsat til rå-

dighed, men kun for dem der kan 

betale.

Udviklingen i EU går i retning af 

frit sygehusvalg i hele EU. Dette un-

derstreger behovet for at bakke op 

om EMA og EU-kommissionen som 

standardsætter for alle medlems-

lande. Der vil antagelig med tiden 

komme et pres på, at EMA og FDA 

(Food and Drug Administration i 

USA) harmoniserer standarderne for 

godkendelser af nye lægemidler, så 

patienter i stort set hele den vest-

lige verden behandles efter ensar-

tede standarder. 

Det ville virkeligt styrke tilliden 

til væsenet, at de lægemidler, som 

er godkendt af EMA og FDA, også er 

til rådighed for lægen, når et be-

handlingsforløb skal planlægges. 

Denne fremgangsmåde vil bringe 

fundamentet for tillid til læge og 

væsen helt i top.

Der skal værnes 

om tillidsforholdet

Skal der ikke prioriteres? Nej, ikke i 

den konkrete individuelle behand-

lersituation mellem læge og patient. 

Her skal værnes om tillidsforholdet. 

Skal patientens tillid til lægen sikres, 

må lægen have suverænitet i valg af 

legale lægemidler og bør alene være 

bundet af at sikre, at lægemidlet gør 

nytte. Det har jo også i praksis vist 

sig stort set umuligt at prioritere i 

de konkrete situationer. 

Der er danske bløderpatienter, 

som er i et livslangt behandlingsfor-

løb til i størrelsesorden 2 mio. kro-

ner om året. Et behandlingsforløb 

løber let og forhåbentligt for patien-

terne op i et trecifret millionbeløb. 

Og hvem tør lukke for behandlin-

gen? Der vil givetvis være mindst 

90 i Folketinget inden kl. 12.00 næ-

ste dag, der vil noget andet.

To måder at prioritere på

Der er reelt to måder at prioritere 

på, når det handler om lægemidler: 

For det første kan EMA/EU-kom-

missionen stramme kriterierne for 

godkendelse af nye lægemidler. Det 

vil sige, at prioriteringen tilrettelæg-

ges politisk på EU-niveau, hvor EU-

kommissionen tager det endelige 

ansvar. Før de enkelte lægemidler 

godkendes, har de enkelte landes 

sundhedsmyndigheder og markeds-

føringsudvalg haft mulighed for at 

udtale sig.

For det andet bør den enkelte 

læge af etiske grunde have mulig-

hed for at prioritere eller melde fra, 

hvor ulemperne skønnes at over-

stige gevinsterne. Tager vi for ek-

sempel operation af prostatakræft, 

får kun én ud af 48 gevinst. I så-

danne tilfælde bør den enkelte læge 

af etiske grunde have mulighed for 

ikke at udføre behandlingen, idet de 

negative konsekvenser for de 47 

langt, langt overstiger gevinsten for 

nummer 48. At sige nej til at fore-

tage bestemte behandlinger frata-

ger dog aldrig lægens informations-

forpligtigelse til at informere om og 

henvise til dem, der udfører så-

danne behandlinger.

Medicinerråd sætter 

tilliden under pres

I Danmark har regionerne oprettet 

det såkaldte Medicinerråd, der i lig-

hed med EMA kan vurdere lægemid-

lets effekt. Og finder Medicinerrå-

det, at effekten er beskeden i rela-

tion til en meget høj pris, kan rådet 

undtage lægemidlet fra fri behand-

lingstilbud. EMA sætter standarden 

for de 27 medlemslande i EU – hvor-

for så denne mærkelige, forstyr-

rende nationale påhitsomhed? 

Der er flere problemer med dette 

medicinerråd og tilsvarende forsøg 

på at indskrænke den fri ordinati-

onsret: Patienterne mister tillid, og 

systemet skaber ulighed. Den dyre 

medicin er ikke til rådighed for de 

ubemidlede, hvorimod de patienter, 

som har penge, selvfølgelig kan få 

fat i den, da EU-kommissionen har 

givet markedsføringstilladelse.

Dobbelt vurderingsarbejde

Der er reelt tale om dobbelt vurde-

ringsarbejde. Hele ideen med EMA 

er jo at lave en grundig vurdering af 

nye lægemidler på vegne af alle 27 

medlemslande. Det sker oftest ved 

inddragelse af to medlemslandes 

lægemiddelstyrelser. Lægemiddel-

styrelsen i Danmark er forholdsvis 

meget anvendt. Det virker dobbelt 

bureaukratisk at skulle vurdere læ-

gemidlet to gange.

Hertil kommer, at konstruktionen 

er politisk tåbelig. Nu og da vil der 
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komme sager frem i medierne, som 

politikerne vil føle sig draget til at 

gå ind i. Politisering og polemik vil 

skabe usikkerhed om patienternes 

frie adgang. Selvfølgelig vil politi-

kerne blande sig. Det er jo dem, der 

har lavet konstruktionen og må tage 

ansvar. 

Nogen vil hævde, at Medicinerrå-

det kun fravælger få lægemidler og 

derfor ikke spiller nogen stor rolle. 

Jo, men hvorfor så alt det postyr? 

Andre vil sige, at rådet har stor be-

tydning og derfor stor betydning 

for sygehusvæsenets økonomi. Ja, 

så er det jo, at patienterne oplever 

at blive mødt af en læge med en 

»lommeregner« og mister tillid. 

Faglighed kan presse 

tillidsforholdet

Tillid handler også om faglighed. 

Den etiske udfordring er at sikre 

den rette pille i den rigtige mund. 

Det er afgørende for vores sund-

hedsvæsen, at patienter fortsat har 

menligne medicineringen fra praksis 

til praksis er sikret en standardise-

ring for alder og køn.

Variationsanalysen omfatter alle 

lægepraksisser og hertil knyttede 

patienter i Region Midt. I nogle 

praksisser er medicinen stort set 

ikke slået an, hvorimod andre læge-

praksisser anvender den med fuld 

skrue. Medicinering af den enkelte 

patient forekommer tilfældig. 

Tilfældig anvendelse 

af lægemidler

Ovenstående er blot et eksempel ud 

af flere, hvor anvendelsen af læge-

midler forekommer tilfældig. Anven-

delsen af lægemidler skriger efter 

forskning. Vi omsætter for cirka 25 

mia. kroner ordineret medicin i Dan-

mark. Og bortset fra et par ph.d.-af-

handlinger findes der praktisk talt 

ingen forskning i, hvad der sker i 

brugerleddet mellem patient og 

læge. Og så er der hele håndterin-

gen af lægemidler fra ordinering til 

mund. Også dette område skriger 

efter mere viden.

En fortsat høj patienttillid forud-

sætter mere viden og gennemskue-

lighed i medicinering. Tillidsforhol-

det kan udbygges ved at tilbyde pa-

tienter, der spiser fire eller flere læ-

gemidler et årligt medicintjek: Er 

alle piller fortsat relevante? Er der 

forligelighed mellem lægemidlerne? 

Bliver de overhovedet spist som 

planlagt? Er håndtering af kopimedi-

cin med til, at patienter spiser 

samme lægemiddel flere gange etc. 

Rette pille i rette mund er det 

danske sundhedsvæsens største ud-

fordring. Fra forsamlingshusene ved 

jeg, at pillerne optager både befolk-

ning og patienter, herunder især 

den ældre del af befolkningen. En 

stærk faglighed styrker tilliden.

Underbygning af tillid 

frem mod 2025

Frem mod 2025 må tilliden mellem 

patient, væsen og læge sikres og 

underbygges på de følgende fire 

måder:

1.  Danmark og EU må samles om 

EMA/EU-Kommissionen som den 

enhed, der fastsætter skattefinan-

sierede standarder for godken-

delse af såvel billig som dyr me-

dicin. Er der ubalance mellem ef-

fekt og pris, må EU-landene 

stramme kriterierne for markeds-

tillid til den medicin, som udskrives 

fra sygehus eller praktiserende 

læge. Dette har betydning for den 

enkelte patient i den specifikke syg-

domssituation. 

Generelt har det stor betydning 

for vores sundhedsvæsen, hvor be-

handlingstilbuddene i stigende grad 

flyttes fra operationsbordene til 

øget anvendelse af lægemidler. I ne-

denstående figur er vist et eksem-

pel på stor variation fra lægepraksis 

til lægepraksis. For at kunne sam-

Anvendelse af antidepresiva i Region Midt 2012

føringstilladelse. Det forstyrrende 

Medicinerråd bør nedlægges.

2.  Senest i 2025 koordinerer EMA og 

FDA fælles standarder for god-

kendelse af lægemidler.

3.  Der skal holdes fast i lægens frie 

ordinationsret. Lægen må i den 

konkrete situation have suveræni-

tet til at anvende den medicin, 

som skønnes fornøden. Kravet er, 

at lægen kan dokumentere, at der 

er videnskabeligt belæg for den 

valgte medicin. Og er der to læ-

gemidler, som er stort set lige ef-

fektive, vælges selvfølgelig den 

billigste. Nej til et opdelt syge-

husvæsen mellem rige og fattige 

patienter.

4.  Patienter, der spiser fire eller flere 

lægemidler, må tilbydes en årlig 

gennemgang af pilleforbruget. 

Her bør både læge, farmaceut 

samt speciallæge efter behov del-

tage.

Det er vigtigt, at vi værner om pa-

tienternes tillid til både væsen og 

læge. Kun på den måde kan vi i 

Danmark fastholde vores førerposi-

tion, når det gælder værdifunda-

mentet for patient-lægerelationen.
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Af Anne-Mette Bang Termansen, 

Christian Koerner og Bent Ottesen

Region Hovedstaden, Rigshospita-

let og Ole Kirk’s Fond har den 15. 

juni 2016 indgået en aftale om rea-

lisering af et hospitalsbyggeri til 

børn, unge, fødende og deres fami-

lier på Rigshospitalets matrikel – i 

daglig tale BørneRiget. 

Aftalen muliggør opførelsen af 

et nyt, innovativt forsknings-, ud-

viklings- og uddannelseshospital, 

der tager højde for den sårbare si-

tuation, familierne er i, når et barn 

bliver alvorligt sygt.  Det nye hospi-

tal for børn, unge og fødende for-

ventes ibrugtaget medio 2024.

I denne artikel vil vi fortælle om, 

hvordan den nye bygning giver an-

ledning til at gentænke hospitalet. 

Vi vil også invitere til samarbejde 

på tværs af hospitaler, kommuner, 

universiteter og leverandører ud  

fra en tanke om, at vi kun sammen 

kan skabe et nyt tilbud til patien-

terne og deres familie, som sætter 

brugernes behov i centrum og  

lader brugernes behov definere, 

hvordan vi indretter os og udvik- 

ler os. 

BørneRiget gentænker 
patientforløb, 
organisation og kultur

Opførelsen af et hospitalsbyggeri til børn, unge, 

fødende og deres familier på Rigshospitalet 

giver anledning til at gentænke hospitalet.
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Vision: At skabe 

verdens bedste hospital

Visionen med BørneRiget er at 

skabe verdens bedste hospital for 

børn, unge og fødende ved at:

•  Give patienterne og deres familie 

verdens bedste behandling

•  Bidrage til at skabe flere videnska-

belige gennembrud

•  Bidrage til at forny og udvikle 

hele det danske sundhedsvæsen

Realiseringen af projektets visioner 

foregår i en symbiose mellem byg-

geri, transformation, re-design og 

forskning og innovation, som er li-

geværdige hovedopgaver i opfyldel-

sen af visionen.

Ambitionen er at skabe fysiske 

rammer, som støtter en fortsat ud-

vikling af Rigshospitalets internatio-

nalt anerkendte ekspertise inden for 

behandling af børn, unge og syge 

gravide. Det gælder både den læge-

lige behandling og muligheden for 

at behandle børn som børn ved at 

tillade dem at lege sig gennem al-

vorlig sygdom. For børn lærer og le-

ver ved at lege, også når de er syge.

Den indsigt skal bruges til at 

bygge et bedre fundament for frem-

tidens behandling i en bygning, der 

kan inddrage den nyeste viden om 

helende arkitektur. En bygning der 

inviterer til leg, samarbejde og ud-

vikling.

 

Internationalt kraftcenter

Målet er at samle alle børn på Rigs-

hospitalet i et område dedikeret til 

børn mellem 0 og 18 år. Fødestuer 

og senge til syge svangre og bars-

lende kvinder samles for at opnå sy-

nergi i behandling og erfaringsud-

veksling. 

Det betyder, at Rigshospitalet 

kan blive et internationalt kraftcen-

ter, som tiltrækker de dygtigste eks-

perter fra hele Norden for at kunne 

tilbyde den bedste udredning og be-

handling til de allermest syge børn, 

unge og gravide i Norden.

Byggeriet udgør samlet cirka 

56.000 kvadratmeter og skal blive 

en integreret del af Rigshospitalet, 

da mange behandlinger kræver eks-

pertise fra hele hospitalet. Nybygge-

riet er beliggende i hjørnet mod Juli-

ane Maries Vej og Nørre Allé med 

tunnel- og broforbindelser til det ek-

sisterende hospital.

Vinderprojektet er tegnet af et 

team bestående af totalrådgiver 

3XN med underrådgiverne Arki-

tema, Niras, Kristine Jensens tegne-

stue og Rosan Bosch Studio. Projek-

tet lever til fulde op til visionens 

høje ambitionsniveau.  

Integreret bygge- 

og organisationsprojekt 

Realiseringen af projektets vision 

foregår i en symbiose mellem byg-

geri, organisationsudvikling og 

forskning og innovation. Projektor-

ganisationen, som bidrager til at re-

alisere visionen, består derfor af et 

byggeprojekt og et organisations-

projekt, som er fuldstændigt inte-

grerede i det daglige arbejde. Ek-

sempelvis sidder projektorganisatio-

nen midt i klinikken for at være tæt 

på de medarbejdere og patienter, 

som skal leve i den nye bygning. 

I organisationsprojektet arbejder 

direktion, centerledelser, klinikledel-

ser, medarbejdere, patienter og fa-

milier på at udvikle indholdet i Bør-

neRiget. Projektet giver enestående 

muligheder for at nytænke ikke blot 

patientforløb, men hele vores orga-

nisation og kultur. Målet er et nyt 

fagligt paradigme og et nyt para-

digme for fremtidens brugerople-

velse.

Ledelsesgruppe 

og udviklingsprojekter

Beslutning om igangsætning af ud-

viklingsprojektet inden for organisa-

tionsprojektet sker efter udarbej-

delse af projektbeskrivelsen med be-

skrivelse af formål, bemanding og 

outcome.

Ideer til igangsætning af udvik-

lingsprojekter med tæt kobling til 

klinikken initieres og drøftes i leder-

gruppen for BørneRiget. Ledergrup-

pen består af klinikledelsesrepræ-

sentanter fra fagområder som be-

skæftiger sig med børn, unge og fø-
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dende på tværs af Rigshospitalets 

centre. Det er på den måde ikke et 

formelt beslutningsorgan, men et 

fagligt ledelsesforum, hvor nye tiltag 

genereres, præsenteres og udvikles.

Udviklingsprojekter, som alene 

berører et enkelt center, besluttes af 

den pågældende centerledelse. Ud-

viklingsprojekter, som berører flere 

centre på tværs af Rigshospitalet, 

besluttes af projektstyregruppen 

med hospitalsdirektøren som for-

mand. 

Udviklingsprojekter, som berører 

kliniske forhold, vil altid involvere 

faglige specialister fra de involve-

rede områder. I de tilfælde hvor spe-

cialisterne på tværs af klinikker eller 

centre ikke kan blive enige om ar-

bejds- og ansvarsfordelingen i et 

patientforløb eller andet, rejses be-

slutningerne til projektstyregrup-

pen, som har det endelige ansvar 

for implementering af nye arbejds-

måder, retningslinjer, organisering 

og ledelse. 

Alt dette er nemt at beskrive og 

samtidig meget svært i praksis. Vi 

kan allerede nu se, at jo mere vi 

samarbejder på tværs, jo bedre fæl-

les beslutninger kan vi tage, og jo 

bedre går implementeringen frem 

mod realisering af visionen.

To analyser som afsæt

I forbindelse med en forundersø-

gelse tilbage i 2014 igangsatte Rigs-

hospitalet to afgørende analyser. 

Den ene var en systematisk kortlæg-

ning af 100 patientforløb inden for 

områderne børn, unge og gravide. 

Sundhedsfaglige repræsentanter 

fra alle de kontakter, som en pa-

tient/familie havde i et forløb, mød-

tes og kortlagde familiens rejse 

igennem hospitalet. Processen 

skabte et godt overblik, men gav 

også anledning til selvransagelse. 

Vision for BørneRiget

Designprincipper

At skabe verdens bedste hospital for børn, unge og fødende ved at:

• Give patienter og deres familier verdens bedste behandling

• Bidrage til at skabe flere videnskabelige gennembrud

• Bidrage til at forny og udvikle hele det danske sundhedsvæsen

Fremtidens faglige paradigme

• Specialisterne kommer til patienten

• Samling af alle børn og unge

• Én operationgang

• Én børnediagnostisk enhed

• Én børneintensiv enhed

• Alle aktiviteter vedr. graviditet og fødsel

•  Integrering af behandling, forskning og 

uddannelse

Fremtidens brugeroplevelse

Internet, frisk luft, naturligt lys,
gode parkeringsmuligheder osv.

#2 Designet 
til hverdagen

#3 Se mig, spørg 
mig, led mig

#3 Den Gode Rejse #5 Klare zoner

#1 Integrering

Verdens bedste  
hospital for børn,  
unge og fødende

Forventninger til 
et hospital i 2024

Visitation Udredningsforløb Behandlingsforløb Kontrolforløb

Tidslinie

Administrative
procedurer

Henvisning
og visitation

MDT
konference

Prøver
(forsendelse)

Blodprøver
til KB

Blodprøver
til KB

Blodprøver til
Klinisk genetik

Blodprøver 
til SSI

Billeder mv.
(patientflyt)

MR-scanning
Kontrol-
scanning

Eget
sengeafsnit

Modtagelse og
indlæggelse

Diagnose
fastlægges

Behandling
påbegyndes

Behandling
revideres

Udskr. og henv. 
til ambulatorie

Fastlæggelse af 
udred.progr.

Andet senge-
afsnit i klin.

Flyttes af
kapacitetsgr.

Eget
ambulatorie

Behandling Kontrol Kontrol

Andre afsnit
i JMS

Op procedure Op procedure

Andre afd. 
på RH

Tilsyn på
øjenafdeling

Indlæggelse
på ITA

Blodprøve-
tagning

Tilsyn fra
andre afd.

Pædagoger
og lærer

Fys. ergo Psyk. soc.
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Den første analyse afslørede, at 

patienter med komplicerede lidelser 

i dag bliver sendt ud på en sand 

odyssé med besøg på et stort antal 

enheder. Vi kunne konstatere, at 

nogle af vores familier er i kontakt 

med op til 18 forskellige klinikker, 

og at det i dag er familierne, som 

må rejse rundt mellem de mange 

klinikker, og som reelt er de eneste 

med det fulde overblik over deres 

eget forløb. 

Konklusionen var alle enige om: I 

fremtiden er det eksperten, der 

kommer til patienten og ikke om-

vendt. Populært kaldet »pitstop«-ud-

redning og behandling. Samlingen 

af alle aktiviteter vedrørende børn 

og unge i én bygning skaber de fy-

siske rammer for at gøre det. Vi 

ved, at det er den rigtige løsning set 

fra familiernes synspunkt, og vi er 

samtidig ikke blinde overfor den 

store ledelsesmæssige og organisa-

toriske opgave, som vi står overfor.

Fremtidens brugeroplevelse

Den anden analyse var design af 

fremtidens brugeroplevelse. I samar-

bejde med antropologer, patienter, 

familier og personale blev der fore-

taget en gennemgribende beskri-

velse af livet på hospitalet i 2014. 

Resultatet af denne undersøgelse 

(https://publikationer.regionh.dk/

pdf/full-9723/boerneriget.pdf) har 

været afgørende for projektets vi-

dere forløb og er beskrevet i de fem 

designprincipper, som vist ovenfor. 

Den simple erkendelse af, at børn 

ikke holder op med at lege blot 

fordi de bliver syge, har ført til de-

signprincippet: Integreret leg. Alle-

rede i dag er der rigtig mange gode 

eksempler på, hvordan den enkelte 

medarbejder benytter legen til at 

hjælpe børnene igennem udfor-

drende procedurer og dermed 

undgå fastholdelse. Vi vil anvende 

legen som en integreret del af be-

handlingen og plejen – gøre legen 

til en del af bygningens og kultu-

rens DNA.

Kompleks udviklingsopgave

Der er tale om en stor og kompleks 

udviklingsopgave, der er ekstremt 

ledelseskrævende, ikke mindst fordi 

ambitionen for udvikling af hospita-

let er høj. Der er lagt en ambitiøs 

plan både for byggeriet og for ud-

viklingen af indholdet i bygningen. 

Med det gennemgående fokus 

på, at det er patientforløbet, der er 

styrende for hospitalets liv, kommer 

vi til at rykke ved alt, vi kender i 

dag, hvor hele organisationen, le-

delsessystemet, økonomi, aktivitet 

m.v. er fokuseret omkring de læge-

lige specialer. Det er en hårfin ba-

lance at forsøge at vende hospitalet 

på hovedet, for det eneste, der ab-

solut ikke må ske, er, at vi ødelæg-

ger den høje kvalitet i behandlin-

gen. 

Indtil nu ved vi kun, at opgaven 

er kæmpestor. Vi forsøger at spise 

elefanten i små bidder ved at dele 

realiseringen af visionen op i en 

række udviklingsprojekter. Vi har 

for eksempel et udviklingsprojekt 

om fremtidens pitstop-ambulato-

rium, hvor specialisterne skal være 

sammen om patienten og med mu-

lighed for samme-dagsdiagnostik.

 

Flere udviklingsprojekter

Vi har et udviklingsprojekt om 

etablering af Danmarks første bør-

neintensive enhed. Vi har et udvik-

lingsprojekt om, hvordan vi kan 

bruge legen som en aktiv del af be-

handlingen af børn og unge. Og en 

lang række andre udviklingsprojek-

ter.

Uanset hvilke udviklingsprojekter 

vi er i gang med, er der rigtig 

mange parametre i spil, og uanset 

hvilken parameter vi arbejder med, 

vil det påvirke de andre. Når vi laver 

en børneintensiv enhed, hvor vi 

samler de intensivt syge børn og 

unge fra fire eksisterende intensiv-

afdelinger på Rigshospitalet, skal vi 

ikke alene tilrettelægge et nyt ud-

dannelsesforløb for både læger og 

sygeplejersker. Vi skal også indrette 

sengestuer og behandlingsrum, som 

kan dække alle specialer, vi skal ar-

bejde med en fælles kultur omkring 

den familiecentrerede pleje og be-

handling, vi skal ændre arbejdstil-

rettelæggelsen, så lægerne fra vok-

senspecialerne kan være til stedet i 

den børneintensivenhed også, og en 

helt masse andre ting.

Figuren til højre illustrerer alle de 

forskellige elementer, der skal arbej-

des med inden for udviklingsprojek-

terne under organisationsprojektet.

Driver i forandringsarbejdet

En væsentlig driver i forandringsar-

bejdet er at have patienter og fami-

lier med i alt, vi gør. Det, der binder 

BørneRiget sammen, er, at alle øn-

sker at gøre det bedste for patien-

terne. Patienternes oplevelser kan 

ikke bestrides, og vi kan igen og 

igen konstatere, at vi dybest set ikke 

ved, hvad patienternes behov er. 

Så at have patienterne og deres 

familie med i udviklingsarbejdet er 

indtil nu noget af det bedste, som vi 

Elementer i transformation og redesign

Rum og afsnit

Kommunikation

Udstyr

Arbejdsgange

Kompetencer

Vagtplanlægning

Ledelse 
og styring

Planlægning
og booking
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har gjort. Patienterne er med på 

workshops, camps og i arbejds-

grupper, hvor vi arbejder med at 

udvikle fremtidens løsninger.

Fremtidens teknologi

For at understøtte de store foran-

dringer og realiseringen af visionen 

for BørneRiget er det nødvendigt at 

inddrage de nyeste teknologiske 

løsninger. Derudover kommer de 

nye behandlingsformer, kortere ind-

læggelsestider, mere hjemmebe-

handling og flere krav fra brugerne 

til »ordentlig service«.

For at forberede »pitstop«-besø-

gene på hospitalet kræver det en 

grundig planlægning og orkestre-

ring, der sikrer, at alle de rigtige be-

handlingsværktøjer og specialister 

er forberedte og tilstede på rette tid 

og sted. Patientportaler med selv-

rapportering af værdier og andre 

oplysninger som eksempelvis spør-

geskemaer og patientoplysninger er 

centrale for at forberede både ho-

spitalet og patienten inden et ambu-

lant besøg eller en indlæggelse. 

De mange tilgængelige datakil-

der omkring helbredet giver en de-

taljeret, personlig sundhedsprofil og 

bygger blandt andet på samspillet 

mellem genprofil og personlige data 

fra smart devices, fjernmonitore-

ring, journaloplysninger og labora-

torieundersøgelser.

Analyse med 

Machine Learning

Personlig medicin og analyseværk-

tøjer med Machine Learning vil gøre 

det muligt for specialisterne at for-

berede sig hurtigt og optimalt til de 

forkortede ambulatorieforløb. Ene-

stuer og en fleksibel udnyttelse af 

faciliteterne på hospitalet med delte 

sengestuer og ambulatorier på 

tværs af specialer medfører, at disse 

rum skal være yderst fleksible. 

Samtidig skal der ikke bruges for 

lang tid på at lede efter en infusi-

onspumpe. Der må heller ikke bru-

ges for lang tid på at finde kolleger, 

der befinder sig inde på stuerne. 

Derfor planlægger vi med løsninger 

til løbende at lokalisere og spore 

både udstyr, varer, kolleger og pa-

tienter. Det kombineres med nye 

måder at kommunikere på igennem 

både synkront (opkald) og asyn-

kront (SMS/sikker chat), hvilket sik-

rer sammenhængskraften i persona-

legruppen internt og eksternt med 

samarbejdspartnere.

Lokalt kontrolcenter

For at sikre et fleksibelt hospital, 

som også er bedst muligt udnyttet, 

vil det være nødvendigt hele tiden 

at undgå flaskehalse. Det kræver 

en løbende optimering af forløb, 

arbejdsgange og ressourcer. Her 

kan morgenkonferencens koordine-

ring suppleres med en kontinuert 

tilpasning, som med baggrund i 

Supply Chain Management og in-

spiration fra NASAs »Mission Con-

trol« indbygges i et lokalt »kontrol-

center«. 

Dette sikrer både en mulighed 

for, at personalet kan koncentrere 

sig om behandlingen af den enkelte 

og en bedre udnyttelse. Eksempler 

af en sådan løsning findes i dag 

blandt andet på Humber River Ho-

spital i Toronto og John Hopkin’s 

Children’s Hospital. Også et af Bør-

neRigets samarbejdshospitaler, Ro-

yal Children’s Hospital i Melbourne, 

arbejder med disse processer sam-

men med sundhedsplatform-leve-

randøren Epic. 

Tænk, hvis vi kommer til en situ-
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Use-case Mapation, hvor flere svært syge børn 

kan forblive på det lokale sygehus 

med en tæt monitorering af specia-

lister fra Rigshospitalet via et »kon-

trolcenter«?

Teknologiske nyskabelser

Ovenstående eksempler er nogle af 

de centrale teknologiske mulighe-

der, som BørneRiget arbejder med, 

og som skal understøtte både et 

bedre patientforløb og optimale ar-

bejdsgange. 

Det er dog ikke de eneste områ-

der, vi forsøger at afdække mulighe-

derne indenfor. Overordnet har vi 

taget designprincipperne sammen 

med de for tiden væsentligste tek-

nologiske nyskabelser og arbejder 

med en Use-case Map, som ses på 

figuren til højre.

Arbejdet er kun i sin begyndelse 

og skaber et godt grundlag for i lø-

bet af de kommende år at udfolde 

mulighederne for konkrete løsnin-

ger. Fordelen ved denne model er, 

at det konkretiserer både design-

principper og teknologierne og ska-

ber et godt grundlag for brugerind-

dragelse.

Internet of Things Robotteknologi Kunstig intelligens Sociale netværk

Behandling 

og pleje

• Hjemmemonitorering
• Patientidentifikation
• Mobiltracking

• Tunge løft
• Operationer (da Vinci)

•  Klinisk Beslutnings 
Støtte

•  Personalisering af  
kliniske forløb

•  Stratificering  
af patientrisiko

• Kliniske samarbejder
• 3. parts supervision
• Plejeteams
• Sikker chat

Logistik • Asset Management
• Rengøring
• Senge Management

• Rengøring
• Transport
• Supply Chain

•  Optimering på  
logistik

• Compliance kontrol

• Ressourceoptimering
• Kommunikation

Læring • Fjernundervisning
•  Kontekstafhængig  

patientuddannelse

• Robotter
•  Konstruktion  

af robotter
• Programmering

•  Orkestrering af  
ressourcer  
(inkl. forældre)

• Tutoring/vejledning
• Black Box feedback

•  Kontakt til kammera-
ter fra skolen

• Fjernundervisning
•  Samarbejds-/ 

læringsmiljøer

Integreret 

leg

• Skattejagt
• Motion
• Wayfinding
•  Sporbarhed og  

forebyggelse af  
tyveri

• Computerspil
• Robotkonstruktion
• Interaktivt legetøj
• Fjernleg

• Gamfication af hjælp
•  Interaktion med  

naturligt sprog/ 
talegenkendelse

• Digitale assistenter
• Avatar/følgedyr

• Interaktive nicher
•  Fjernunderstøttede  

spil/streaming
•  Spil med »gamle«  

venner (MMOG)
•  Del oplevelsen  

digitalt

Designet til 

hverdagen

•  Bring your own  
device

• Mobil infrastruktur
•  IT-infrastruktur til  

pårørende/forældre

• Rengøring
• Alarmsystem til hjem

•  Understøtte behand-
ling derhjemme

•  Adgang til patient-
oplysninger uden for 
hospitalet

•  Adgang til  
arbejdsmiljø

• Videokonference
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Af Kasper Bjørn og Sigrid Vest Arler

Når et ny hospitalsbyggeri skal ta-

ges i brug, er det ikke blot en op-

gave, der skal klares. Det er en eks-

traordinær mulighed for at skabe et 

løft i effektivitet og kvalitet. Det 

kan dog være være svært at gå fra 

visioner til klar strategi, når organi-

sationen skal gøres handlekraftig i 

forhold til at realisere potentialerne. 

I denne artikel vil de to forfat-

tere, der begge arbejder med ibrug-

tagning af nye hospitalsbygninger i 

Region Midtjylland, formidle erfarin-

gerne fra forberedende arbejde med 

en række hospitaler og afdelinger. 

Arbejdet har taget afsæt i både in-

volveringsplatformen Voksdugen og 

simulationsseancer. 

En platform for involvering

Historien starter tilbage i 2014, hvor 

medarbejdere fra Projektafdelingen 

for Det Nye Universitetshospital i 

Aarhus tog initiativ til at trykke me-

get store udgaver af plantegninger. 

De havde set et potentiale i at bruge 

plantegningerne til simulation af 

flow og udvikling af arbejdsgange. 

Vi blev inviteret med til at designe 

processen, og sammen udviklede vi 

den første udgave af det, der kom 

til at hedde Voksdugen. 

Den første session lykkedes ikke 

særlig godt. De store tegninger på 

voksdugene var værdifulde, men vi 

havde ikke forstået behovet rigtigt. 

Vi troede, at vi skulle simulere flow 

på tværs af hele det nye hospital og 

identificere flaskehalse og kø-pro-

blematikker. Deltagerne blev dog 

optagede af andre og nære ting. 

»Wow, der ér jo kun enestuer«, og 

»Det er godt nok nogle lange af-

stande«, var nogle af de typiske 

kommentarer. 

Vi opdagede, at medarbejderne 

havde brug for at blive taget med på 

en helt anden måde. Vi opdagede, at 

der ikke var brug for et simulations-

værktøj alene. Der var brug for en 

platform for involvering, og her blev 

Voksdugen vores svar.

Forbereder organisationen

I dag er store plantegninger supple-

ret af andre gode værktøjer integre-

ret i det forberedende arbejde i så 

vidt vides alle større hospitalsbyg-

gerier i landet. Inspirationen har 

Voksduge og simulationstræning 
hjælper nye hospitalsbyggerier på vej
Opsamling af erfaringer hjælper med at realisere potentialer 

i nye hospitalsbygninger Region Midtjylland.
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også bredt sig ud over landegræn-

sen. Voksdugen er med til at dække 

et behov for at forberede organisati-

onen, mens den nye bygning endnu 

er under opførelse. 

På Voksdugen har vi print af 

medarbejdernes nye plantegning. 

Ikke som en skitse eller en idé, men 

som en færdig tegning af lokalerne, 

som de præcist bliver opført. Når 

medarbejderne kommer til deres 

første session, plejer de som det 

første at røre ved dugen for at kon-

statere, om det nu også faktisk er 

en voksdug. Det er det. Herefter ser 

de på tegningen. »Kan vi få flyttet 

den her væg? Kan vi få sat en dør i 

her?«. 

Mange ser reelt tegningen for 

første gang, og ideerne til placering 

af for eksempel vægge og døre 

kommer frem. Det er dog flere år si-

den, tegningen blev låst fast. Nu 

handler det ikke om at designe en 

bygning, men om at designe en kli-

nisk og organisatorisk praksis. Som 

supplement til tegningen har vi la-

minerede infokort, der beskriver de 

væsentligste nye tekniske og klini-

ske koncepter, som allerede er be-

sluttet. Mange er faktisk »bygget 

ind« i det nye hospital: Én-sengs-

stuen, rørposten, teamrummet osv. 

Målet med den første voksdugs-

session er at give medarbejderne en 

reel mulighed for at begynde at 

kunne se de nye rammer for sig, 

både de fysiske og de konceptuelle. 

Der er både udfordringer og poten-

tialer. 

Cases og syge Lego-mænd

En voksdugssession tager typisk op 

til to timer. Vi kunne sagtens bruge 

længere tid, men tiden er knap. Og 

det er netop en pointe, at udvik-

lingsarbejdet skal kunne foregå i 

hverdagen og under hensyntagen til 

en allerede travl organisation. I ses-

sionen arbejder deltagerne med ca-

ses og Lego-mænd. Casene er kon-

strueret som standardforløb med 

typer af patienter, som allerede er 

kendte i afdelingen. Blot er her sik-

ret, at casene berører de mest rele-

vante nye rammer og koncepter. 

Hvis det nye hospital for eksem-

pel har nye koncepter for bestilling 

og håndtering af blodprøver, er der 

en case, hvor patienten skal have 

taget prøver. Hvis det nye hospital 

har et nyt koncept for inddragelse 

af pårørende, har vi en case med en 

pårørende, der er fortvivlet og for-

virret. Selve den kliniske del af ca-

sen er formentlig ikke ny i sig selv. 
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Udvikling. Uddannet cand.scient.pol. Har siden 

2014 bidraget med metodeudvikling, rådgivning 

og processtyring i relation til klargøring til brugen 

af nye hospitalsbygninger. 

kaspbjoe@rm.dk

Sigrid Vest Arler

Organisationskonsulent i Region Midtjylland, Kon-

cern HR, Udvikling. Uddannet antropolog. Har 

siden 2014 bidraget med metodeudvikling, rådgiv-

ning og processtyring i relation til klargøring til 

brugen af nye hospitalsbygninger. 

sigarl@rm.dk

✒

Om forfatterne
Fo

to
: 

Li
sb

et
h
 H

as
ag

er
 J

u
st

es
en



50    TFDS 4–2018  ·  S U N D H E D S V Æ S E N E T  L I G E  N U S U N D H E D S V Æ S E N E T  L I G E  N U   ·  TFDS 4–2018    51

Det er betydningen af de nye ram-

mer, der er i fokus. 

Faktisk har vi erfaret, at casenes 

kliniske kompleksitet skal holdes 

lav, så fokus netop kan være på de 

nye rammer. De, der måske troede, 

at der blot var tale om lidt større lo-

kaler og bedre lysindfald, tager fejl. 

Der er rigtig meget, der skal tages 

ind. 

Første bidrag

Efter en endt session har deltagerne 

typisk været gennem to-tre cases. 

Som afrunding på hver case note-

res: Hvad opdagede deltagerne? 

Hvor ser de nye muligheder? Hvad 

kan bekymre dem? Hvad har de 

brug for at få afklaret sammen? 

Efterfølgende samles noterne, og 

ledelsen har nu en meget værdifuld 

mænge informationer til det videre 

arbejde. Hvilke arbejdsgrupper skal 

nedsættes, hvilke informationer skal 

afklares, hvilken rækkefølge skal de 

mange delprocesser tages i, og 

hvornår skal vi arbejde på tværs 

med andre afdelinger? 

Medarbejderne har netop givet et 

første og vigtigt bidrag til ledelsens 

tilrettelæggelse af det videre ar-

bejde i afdelingen. Det er nemlig 

først i den videre proces, der kan 

arbejdes med egentligt design af ar-

bejdsgange. Først skal medarbej-

derne have mulighed for at få en 

fornemmelse af de nye rammebetin-

gelser. Der er meget at forholde sig 

til. Efter at have deltaget i Voksdu-

gen første gang udtalte en deltager 

sig om hele flytteprojektet: »Det bli-

ver godt nok spændende – og også 

lidt skræmmende«. 

Forskellige reaktioner

Vi har undervejs i de mange Voks-

dugsprocesser set forskellige reakti-

oner. Generelt er der dog et møn-

ster: Deltagerne på tværs af specia-

ler, faggrupper og matrikler er både 

meget engagerede og dedikerede. 

Mange har spurgt os om lægerne: Er 

de nu også med? Svaret er, at ja, det 

er de. Det er serviceassistenterne 

også, og SOSU-personalet, lægese-

kretærerne, sygeplejerskerne og alle 

de andre. 

Faktisk er det ofte svært at se, 

hvem der repræsenterer hvilken 

faggruppe, når først Lego-mæn-

dene bliver flyttet rundt på voksdu-

gen. Arbejdet er konkret og rele-

vant, og det handler om kernen i 

den kliniske dagligdag. Det er ikke 

nogen øvelse, det er ikke nogen 

leg. Så selvfølgelig er alle faggrup-

per med.

Medarbejdere glæder sig

Når vi studerer effekterne i afdelin-

ger, der har anvendt Voksdugen,  

så ser vi først og fremmest en 

masse aktivitet. Der opstår alt fra 

begejstring til frustration, fordi de 

fremtidige forhold nu bliver kon-

krete og håndgribelige. »Jeg skal 

hjem og måle, hvor lang tid det ta-

ger at gå med et fyldt bækken på 

sådan en lang gang!«, er en meget 

sigende udtalelse fra en sygeplejer-

ske. 

Typisk er dog også, at selve 

voksdugen efter sessionen bliver 

rullet ud i kaffestuen eller teamrum-

met, hvor den bliver brugt som un-

derlag for flere møder i den videre 

proces. Den nye bygning flytter så 

at sige ind i den gamle. »Nu er 

proppen virkelig taget af, og vi har 

åbnet processen. Jeg har virkelig 

fået noget at se til,« har en leder 

sagt som beskrivelse af, hvordan 

stemningen opleves i ugerne efter 

den første session. 

Det vigtigste mentale skift, vi har 

kunnet identificere i en medarbej-

derflok, er oplevelsen af at glæde 

sig til det nye. Det nye hospital er 

nu blevet konkret og vedkom-

mende. Det diffuse er svært at be-

gribe, det konkrete kan man glæde 

sig til. En rammende kommentar fra 

en medarbejder var: »Hvornår kan 

vi komme ind og øve os? Nu vil vi 

selv være LEGO-mændene!«. 

Vigtigheden af kaffestuen

Undervejs i byggeprocesserne op-

står muligheden for, at det kliniske 

personale kan komme på rundtur i 

de nye lokaler. I de tidlige faser er 

det med hjelm, sikkerhedssko og 

autoriseret rundviser. Senere kan de 

få lov til at bevæge sig mere frit 

rundt, og i de afsluttende faser kan 

de være i bygningen med inventar 

og udstyr på plads. Også her har vi 
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erfaret, at kompleksiteten ikke skal 

være høj fra start. 

Den første rundvisning er som 

regel imødeset med store forvent-

ninger. »Er det så her, patienterne 

kommer ind?«, »Hold da op, hvor er 

der meget lys!« er typiske første 

spørgsmål og kommentarer. På de 

første rundvisninger er alt inventar 

og udstyr sjældent på plads. Men 

det er en god investering at bruge 

tid i bygningen alligevel. Vi har haft 

god succes med faglige skattejagter, 

hvor deltagerne skal navigere rundt 

i lokalerne. 

Desuden viser det sig, at det al-

tid er en god ide at kaste et blik på 

et særligt lokale: »Er det så her, vi 

skal drikke kaffe?«. Det kan i de 

store planer med fokus på produkti-

vitet, teknologi og kvalitet fore-

komme banalt, men følelsen af at 

have en base og et tilhørsforhold, er 

for mange helt essentielt. Vores kli-

niske kolleger håndterer patienters 

liv og førlighed hver eneste dag. 

Det kræver faglighed og organise-

ring. Men det kræver også kollegialt 

samvær og sammenhold. Kaffe-

stuen rummer mere, end navnet an-

tyder. 

Det faglige skal også flyttes 

Når det overordnede overblik over 

de nye bygninger er skabt, er det 

tid til at dykke et niveau dybere. 

Det er ikke nok at vide, hvor de for-

skellige stuer og funktioner er pla-

ceret. Det er også nødvendigt at 

kende til detaljerne som eksempel-

vis indretningen af alle relevante 

rum og skabe, placeringen af udstyr 

og transporttider i det nye hus. Der-

udover er det selvfølgelig væsent-

ligt at lære at håndtere og bruge nyt 

udstyr. 

Her bliver tiden bedst udnyttet 

ved, at programmet tilrettelægges 

specielt til hver enkelt faggruppe. 

Der er meget, der skal læres, men 

det er ikke det samme, alle har brug 

for. 

De bedste erfaringer har vi fået, 

når processerne er designet efter te-

maer, som er meningsfulde og fag-

ligt relevante for personalet. For ek-

sempel kan en detaljeret rundtur på 

afdelingen foregå i patientens fod-

spor med afsæt i cases fra Voksdu-

gen eller med udgangspunkt i et 

faktisk patientforløb. Ved at træne 

eksempelvis modtagelse eller un-

dersøgelse af patienten, kommer 

medarbejderne rundt i de nødven-

dige skabe og skuffer, får hentet un-

dersøgelsesudstyr, bestilt patient-

transport og afleveret blodprøver i 

rørposten.

På den måde er processen kon-

kret og med en stærk kobling til 

den kommende hverdag. Det skaber 

grundlag for en kropslig læring og 

dermed bedre mulighed for at hente 

det lærte frem, når de første rigtige 

patienter begynder at blive modta-

get i afdelingen.

Erfarne medarbejdere 

bliver nye igen

Den dag, et nyt hospital tages i 

brug, er selv den mest erfarne med-

arbejder ny igen. Ikke ny i faget, 

men i faciliteterne. Det skal tages 

særlig alvorligt i relation til de 

akutte og livstruende situationer, 

hvor selv små fejl kan have store 

konsekvenser. Her er det nødven-

digt, at alle kender deres rolle, de-

res præcise placering og deres ud-

styr, så opgaven kan løses uden for-

sinkelse og unødig usikkerhed. 

Vi har set, hvordan selv små æn-

dringer kan vække bekymring hos 

erfarne fagfolk. Et eksempel er no-

get så simpelt som ændrede lokale-

numre. Besøgende skal nok få den 

del lært i løbet af de første besøg i 

den nye bygning. Hjertestopteamet 

har derimod brug for at have det 

fuldstændig på plads, før de kaldes 

til første opgave i det nye setup. 

Træning i de akutte situationer er 

altså vigtig både for patientsikker-

heden og for medarbejdernes ople-

velse af at kunne håndtere situatio-

nen. 

Simulation som metode

Simulation er en kendt metode for 
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mange klinikere, og flere afdelinger 

bruger allerede simulation og har 

uddannede simulatorinstruktører. På 

Aarhus Universitetshospital har vi 

fulgt Akutafdelingens arbejde med 

at træne blandt andet traumekald 

frem mod ibrugtagningen af den 

nye bygning. 

Afdelingens systematiske arbejde 

afdækkede to metodemæssige poin-

ter, som står tilbage som centrale: 

For det første er det vigtigt, at 

man ikke falder for fristelsen til at 

træne alt det, man i forvejen syntes, 

man trængte til at få trænet, eller 

det, som er mest spændende, set 

med klinikerøjne. Dels fordi trænin-

gen i forbindelse med en flyttepro-

ces hverken kan eller skal erstatte 

den almindelige uddannelse på af-

delingerne, dels fordi man risikerer 

ikke at komme godt nok omkring 

alt det vigtige nye i bygning og faci-

liteter, hvis fokus er et andet sted. 

For det andet er det afgørende, 

at alle afdelinger, som har personale 

involveret i arbejdsgangen og der-

med også træningen, bliver involve-

ret tidligt nok i processen. Videre er 

det vigtigt, at alle parter stiller med 

et hold med mandat til at træffe af-

gørende beslutninger for den kom-

mende arbejdsgang. Der er meget, 

som skal gentænkes, manualer der 

skal skrives om etc.

Derfor er det vigtigt, at et hold af 

erfarne klinikere tidligt får mulighe-

den for at gennemgå hele scenariet 

og træffe beslutning om de bedste 

arbejdsgange, som resten af medar-

bejderne efterfølgende kan træne 

efter. 

Stor interesse for metoder

Vi er som beskrevet af flere om-

gange blevet inviteret på hospitaler 

og afdelinger til at fortælle om vo-

res erfaringer. »Hvordan kører I de 

der sessioner på voksdugen?«, 

»Hvem er til stede i simulationsøvel-

serne?«. »Hvilke værktøjer har I til at 

arbejde med arbejdsmiljøet?«. 

»Hvad er der i jeres flyttekuffert?«. 

Interessen for særligt metoder og 

værktøjer er stor. 

Her vil vi gerne for en stund 

dreje lyset væk fra værktøjerne og 

over på nogle vigtige erfaringer, 

som handler om organisering og le-

delse af den store transformations-

proces. Hele vejen fra hospitalsle-

delse til det enkelte afsnit skal der 

organiseres og fordeles ansvar i re-

lation til at blive klar til det nye byg-

geri. 

Koordinationsopgaven er enorm, 

og kommunikationsopgaven er van-

skelig. »Ved den ene hånd, hvad den 

anden laver i den her proces?«, har 

vi hørt flere sige. Udfordringen bli-

ver måske mere aktuel end nogen-

sinde, når et hospital skal flytte. 

Byggeriets projektorganisation er en 

del af løsningen, og den samlede 

administration skal lykkes med 

mere end at administrere. Den skal 

spille en central og proaktiv rolle i 

en meget stor og kompleks trans-

formationsproces. 

Klarhed i strategien påkrævet

»Dokumentationen skal ske tæt på 

patienten«. »Patientforløbene skal 

være sammenhængende på tværs«. 

»De pårørende skal inddrages alle-

rede under indlæggelsen«. »Udstyr 

skal ejes på tværs af afdelinger«. 

Vi har hørt mange versioner af 

fremsynede og relevante pejlemær-

ker i forbindelse med ibrugtagnin-

gen af de nye hospitaler. Det synes 

dog at være svært at gå fra visioner 

til klar strategi. Hvem definerer og 

Fo
to

: 
Li

sb
et

h
 H

as
ag

er
 J

u
st

es
en



56    TFDS 4–2018  ·  S U N D H E D S V Æ S E N E T  L I G E  N U S U N D H E D S V Æ S E N E T  L I G E  N U   ·  TFDS 4–2018    57

beskriver, hvad vi konkret i praksis 

mener med de forskellige nye kon-

cepter? 

Hvem afgør, hvad der skal stå på 

de »infokort«, der kommer til at 

ligge på voksdugene på tværs af af-

delingerne? Hvor meget skal gælde 

på tværs, hvor meget kan være op 

til hver afdeling? Det er en svær og 

tidskrævende proces at beslutte og 

konkretisere. 

Det kræver ledelse på tværs, og 

det kræver tid, hvor lederne skal 

have mulighed for fordybelse, ana-

lyser og dialoger sammen. Vi har 

set eksempler, hvor ledelsessyste-

met og administrationen ikke har gi-

vet sig selv tilstrækkelig tid til at 

løse denne opgave grundigt sam-

men. Det frustrerer både dem selv 

og de mange klinikere, som efter-

spørger klarhed frem for alt. »Nå, så 

har vi nok slet ikke så god tid, som 

vi gik og troede«, er en sætning, vi 

har hørt på flere chefkontorer i råd-

givningssituationer. 

Alle venter på de andre

Listen over store forandringer i for-

bindelse med de nye bygninger er 

lang. Den spænder fra de meget 

tekniske til de mere bløde. Vi har 

flere steder set nogle imponerende 

og detaljerede projektstyringsværk-

tøjer, som med tidslinjer og lig-

gende søjler illustrerer de enkelte 

delprojekters planlagte start- og 

sluttidspunkter. 

Vi har også set en særlig proble-

matik, som vi kalder »Alle venter på 

de andre«. Udfordringen er de en-

kelte projekters gensidige afhæn-

gighed og den store kompleksitet. 

Når IT-bookingprojektet afventer af-

klaring fra projektet omkring be-

manding af fælles receptioner, så 

kan vareleveringsprojektet ikke 

lande beslutningen omkring nyt va-

reflow. Når beslutningen om vare-

flow udestår, kan projektet omkring 

servicering af sengeafsnit ikke lan-

des. 

Det betyder, at andre ikke kan 

komme i mål med beslutninger om-

kring indretning af skabe i lokale 

serverings-nicher i afsnittene, som 

så igen betyder, at arbejdsgangene 

for udvalgte servicemedarbejdere 

ikke kan defineres. Det betyder så, 

at projektet for de fælles receptio-

ner – som eksemplet her startede 

med – kommer til at vente. 

Stresser organisationen

Ovenstående eksempel er tænkt, 

men dog ikke grebet helt ud af den 

blå luft. »Alle venter på de andre-

problematikken« kan betyde, at de 

liggende søjler i projektstyringsdia-

grammet i realiteten bliver forlæn-

get uden kendt slutdato. Det stres-

ser organisationen, og det kan 

presse de sidste aktiviteter frem 

mod flytningen, som jo netop 

blandt andet er medarbejdernes 

træning i bygningerne. 

En anden uheldig effekt kan 

være nervøsitet og mistillid til det 

store projekt. »Nu har de snakket 

om det her nye sterilkoncept i flere 

år. Gad nok vide, om det nogen 

sinde bliver en realitet«, er en si-

gende kommentar fra en funktions-

leder. Det er op til hospitalsledelsen 

at forme en ledelsesorganisation og 

en proces, der skaber evne og ikke 

mindst mod til at lukke beslutninger 

på trods af stor uforudsigelighed og 

usikkerhed.

Skræmmende og spændende

Vi har haft det store privilegium at 

være med i udviklingsprocesser om-

kring en række af de nye bygninger. 

Det har været lidt skræmmende, 

men også vildt spændende. Vi har 

set noget, der kunne gøres bedre, 

men heldigvis mest af alt processer 

og mennesker, der er lykkedes utro-

lig godt med en meget svær op-

gave. 

Når det lykkes, så er det fordi 

der i alle dele af hospitalsvæsenet 

er dedikerede og dygtige menne-

sker. Det giver en grund til fortsat 

optimisme. Få af os har prøvet at 

tage nye hospitalsbyggerier i brug i 

den størrelsesorden, som det gøres 

i disse år. Lige så få af os har prøvet 

at udvikle og tilpasse organisatio-

nen de første par år efter indflytnin-

gen. Det bliver vores næste store 

opgave – og mon ikke også det bli-

ver både spændende og lidt skræm-

mende?
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Af Jan Mainz og Søren Påske Johnsen

I år er det 50 år siden, at alle dan-

skere fik et CPR-nummer i forbin-

delse med, at CPR-registret blev 

etableret i 1968. I internationalt per-

spektiv er CPR-nummeret unikt, og 

de muligheder, det giver, er enestå-

ende. CPR-nummeret er en integre-

ret del af det danske samfund. Vi 

oplever ikke diskussioner om, hvor-

vidt vi skal have eller ikke have CPR-

numre. CPR-registeret er livsnerven 

og nøglen i det danske samfund, 

der forbinder den enkelte borger 

med alle offentlige registre. 

CPR-registeret udgør således et 

effektivt grundlag for det danske 

samfund. Den historiske erfaring 

med CPR-registeret og den lovgiv-

ning, der beskytter brugen af det, 

er, at CPR-registeret ikke skaber, 

men forhindrer skandaler. 

Vort CPR-nummer er i dag en 

grundlæggende del af vores tilvæ-

relse. Alle danskere kan deres CPR-

nummer udenad. Det sikrer, at vi 

kan kommunikere sikkert med de 

offentlige myndigheder. Vi bliver 

genkendt ved hjælp af vort CPR-

nummer. Det sikrer, at vi får de rig-

tige børnepenge, betaler den rigtige 

indkomstskat, får den rigtige medi-

cin og behandling etc. Endelig er 

der med udgangspunkt i CPR-num-

meret nogle helt enestående mulig-

heder for forskning.

Denne artikel beskriver historien 

bag etableringen af registeret, an-

vendelsen af CPR-numre og CPR-re-

gisteret som grundlag for velfærds-

samfundet samt de muligheder, der 

er i internationalt perspektiv for 

forskning.

Behov opstod 

i starten af 1900-tallet

I begyndelsen af 1900-tallet vok-

sede behovet for offentlige registre 

i takt med, at det offentlige bureau-

krati blev udviklet. På det konkrete 

plan var det vanskeligt for kommu-

ner at identificere de borgere, der 

skulle betale skat. Samtidig blev det 

klart for de offentlige myndigheder, 

at befolkningsregistre kunne bruges 

til andet end skatteopkrævning, idet 

registrene også kunne anvendes af 

politiet og som grundlag for befolk-

ningsstatistik.

I 1924 vedtog Folketinget »Lov 

om Folkeregistre«, der påbød dan-

ske kommuner at oprette lokale re-

gistre over kommunens borgere. Re-

gistrene skulle indeholde informa-

tion om navn, adresse, erhverv, fød-

selsdato, familieforhold og statsbor-

gerskab. Som led i påbuddet skulle 

kommunerne løbende opdatere re-

gistrene i forhold til fødsler, død, ci-

vilstand (ægteskab og skilsmisser). 

Borgerne var forpligtet til at infor-

mere de lokale myndigheder i for-

bindelse med adresseskift og lign., 

og i de følgende år udvikledes de 

lokale folkeregistre. 

 

Lovpligtigt at 

registrere sygeforsikring

I forbindelse med Socialreformen i 

1933 blev det i »Lov om Folkeforsik-

ring« lovpligtigt for folkeregistrene 

at registrere, om borgerne var til-

meldt en sygekasse eller en sygefor-

sikring. Under besættelsen blev en 

del af registrene i kommunerne ska-

det, bortført eller destrueret, men 

rekonstrueret i årene efter 1945. 

I 1961 blev der af Indenrigsmini-

steriet nedsat et udvalg, hvis ar-

bejde førte til CPR-nummerets fød-

CPR-nummeret: 
En ægte dansk succes
CPR-registeret er grundlaget for velfærdssamfundet og giver enestående 

muligheder for forskning. I år fylder CPR-nummeret 50 år. 
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sel. Udvalget skulle i forbindelse 

med indførelse af elektronisk data-

behandling i den offentlige forvalt-

ning blandt andet overveje, i hvilket 

omfang databehandlede oplysnin-

ger fra folkeregistrene kunne anven-

des af andre dele af den offentlige 

administration, herunder hvorvidt 

indførelse af et fast løbenummer for 

hver indbygger, »et kontonummer«, 

kunne anbefales. 

 

Stigende behov 

for information

Bag ønsket om sammenkædningen 

af folkeregistrene med elektronisk 

databehandling lå et stigende behov 

for information om personoplysnin-

ger, især personers bopælsadresse, 

og behovet for personidentifikation, 

der kunne anvendes overalt. Hertil 

kom planerne om indførelse af kil-

deskatten, som tænktes organiseret 

ved hjælp af edb. Udvalget foreslog 

et fælles centralt personregister 

med et fælles personnummersystem 

i den offentlige forvaltning. Det var 

ikke hensigtsmæssigt, at man valgte 

et rent løbenummersystem, da dette 

ville løbe op i et stort antal cifre. 

Endvidere fandt man det ønske-

ligt, at der i nummeret var indbyg-

get nogle oplysninger om personen. 

Da sådanne oplysninger skulle være 

kendte fra fødslen og ikke ændre 

sig i livets løb, var mulighederne ret 

begrænsede. Inspireret af erfaringer 

fra Sverige foreslog udvalget et ticif-

ret personnummer sammensat af 

fødselsdatoen, kombineret med et 

trecifret løbenummer og et kontrol-

ciffer. Endvidere mente man, at 

kvinder skulle have lige løbenumre 

og mænd ulige.

Lovforslag fremlagt i 1967

Det lovforslag, der førte til CPR-

nummerets indførelse, blev fremlagt 

i 1967. Lovforslaget blev overor-

dentligt positivt modtaget. Eksem-

pelvis udtalte den konservative ord-

fører, Poul Schlüter (C), at forslaget 

var »noget af det mindst kontrover-

sielle en minister i lang tid har præ-

senteret i Tinget«. 

Egentligt er det bemærkelsesvær-

digt, at en så gennemgribende regi-

strering og med så vidtrækkende 

konsekvenser blev modtaget posi-

tivt fra alle sider af det politiske 

spektrum i Folketinget, selv om der 

i forbindelse med behandlingen 

også blev udtalt bekymring for, 

hvem der kunne få adgang til oplys-

ningerne. I 1968 blev loven herefter 

vedtaget med beslutning om indfø-

relse af CPR-numre. Den danske be-

folkning modtog i oktober måned 

1968 for første gang personnum-

merbeviser. 

I 1991 blev CPR-systemet moder-

niseret til det, vi i dag kender som 

CPR-systemet samtidig med, at CPR-

kontoret blev etableret. Kontoret 

har ansvaret for at vedligeholde og 

udvikle systemet. Omlægningen i 

1991 er blevet karakteriseret som et 

»Big Bang«, idet systemet reelt blev 

totalt udskiftet.

Ny CPR-lov i 2000

I 2000 blev CPR-lovgivningen juste-

ret i overensstemmelse med EU-lov-

givningen. Et af formålene med den 

ny CPR-lov fra 2000 var at skabe 

den rette balance mellem på den 

ene side hensynet til at sikre bor-

gernes privatliv og personlige inte-

gritet og på den anden side hensy-

net til at effektivisere den offentlige 

administration og det private er-

hvervsliv. Samtidig forsvandt begre-

bet folkeregistre. 

I forbindelse hermed blev kom-

munerne fritaget for indberetning til 

CPR-registeret. I stedet tilvejebrin-

ges oplysningerne af de myndighe-

der, der kommer i kontakt med den 

enkelte borger i forbindelse med 

blandt andet fødsler, navngivelse, 

vielser, skilsmisser, navneændringer 

og dødsfald.

Disse myndigheder, som for ek-

sempel folkekirkens kordegne og 

præster, statsamter og domstole, 

ajourfører CPR elektronisk fra egne 

sagsbehandlingssystemer uden om 

folkeregistrene.

Udvikling på 

folkeregisterområdet

Siden der i 1924 blev indført folke-

registre over hele landet, er der sket 

en betydelig udvikling. Fra starten i 

1968 blev CPR uden for kommunalt 

regi kun brugt af kildeskattesyste-

met, ATP og Danmarks Statistik. Nu 

anvendes CPR i alle dele af den of-

fentlige sektor og inden for lovgiv-

ningens rammer også i den private 

sektor. 

I forbindelse med anvendelsen af 

oplysningerne er det ved flere lejlig-

heder slået fast, at der skal være le-

gitime grunde for at få adgang til 

CPR-registeret, samt at adgangen er 

betinget af, at oplysningerne har 

væsentlig betydning for myndighe-

dens virksomhed.

Personer, der den 2. april 1968 

var tilmeldt et dansk folkeregister 

eller er blevet tilmeldt et dansk fol-

keregister efter denne dato, har fået 

tildelt et CPR-nummer. I Danmark 

modtager man i dag normalt sit per-

sonnummer kort tid efter, at man er 

født eller efter, at man er flyttet til 

Danmark. 

Uændret opbygning 

af CPR-nummer

Opbygningen af personnummeret 

har principielt været uændret fra 

CPR’s etablering i 1968. CPR-num-

meret består som bekendt af 10 

cifre. De første seks cifre udgøres af 
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fødselsdag, måned og år. Det sy-

vende ciffer udgøres af et løbenum-

mer. Personer født i 1900-tallet har 

løbenumre, som begynder med 0-4, 

mens personer født i 2000-tallet vil 

få løbenummer begyndende med 5 

og derover.

Normalt vil et personnummer in-

deholde et kontrolciffer som tiende 

ciffer. Kombinationen af cifrene i po-

sitionerne 5, 6 og 7 (løbenumme-

rets første tre cifre) angiver perso-

nens århundrede og tiende position 

i personnummeret angiver perso-

nens køn. Der henvises til den de-

taljerede beskrivelse af betydningen 

på CPR’s hjemmeside www.cpr.dk.

Det blev i 2001 besluttet at æn-

dre den fremtidige opbygning af 

personnummeret, så der fremover 

ville blive tildelt et ticifret person-

nummer uden kontrolciffer, såfremt 

alle personnumre med kontrolciffer 

er brugt på en given fødselsdato. 

Dataindholdet i Det Centrale Personregister (CPR)!

 1. Personnummeroplysninger

 2. Navneoplysninger

 3. Adresseoplysninger

 4. Fødselsregistreringsoplysninger: 

 5. Statsborgerskabsoplysninger

 6. Folkekirkeoplysninger

 7. Slægtskabsoplysninger

 8. Civilstandsoplysninger

 9.  Eventuelle beskyttelsesoplysninger: Eventuel navne- 

og adressebeskyttelse. Lokalvejviserbeskyttelse. 

Markering af, at den pågældende frabeder sig hen-

vendelser, der sker i markedsføringsøjemed. Marke-

ring af, at vedkommende ønsker at advare mod kre-

ditgivning i vedkommendes navn. Tidligere beskyt-

telsesoplysninger bevares i CPR (historisk).

11.  Eventuelle stillingsoplysninger

12.  Eventuelle oplysninger om kommunale forhold: 

Kommunernes eventuelle oplysning om, at vedkom-

mende lever adskilt fra sin ægtefælle, er et pleje-

barn, pensionsforhold, tidligere opholdskommune, 

når denne kommune har den generelle betalingsfor-

pligtelse, medlemskab af valgmenighed, når valg-

menigheden og kommunen har aftalt, at kommunen 

opkræver kirkelige bidrag for valgmenigheden, 

samt angivelse af fælleshusholdning eller familie-

kode.

13.  Eventuelle oplysninger om kommunale notater: 

Økonomi- og Indenrigsministeriets og kommuner-

nes registrering af visse faktiske oplysninger af 

klar betydning for varetagelse af opgaverne efter 

folkeregistreringslovgivningen, f.eks. oplysning 

om, at personens opholdssted ikke kendes, eller 

om indsættelse eller anbringelse i en af kriminal-

forsorgens 

 14.  Eventuelle valgoplysninger: Optagelse på valgliste 

til folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til 

Europa-Parlamentet for personer, der er udrejst, 

samt visse særlige valgoplysninger til brug ved valg 

til Europa-Parlamentet.

15.  Eventuelle værgemålsoplysninger

Det første ticifrede personnummer 

uden sædvanligt kontrolciffer blev 

den 1. oktober 2007 tildelt en per-

son født den 1. januar 1965. 

Personnummersystemet er efter 

den seneste omlægning igen énty-

digt frem til og med år 2057, hvor 

»numrene slipper op«. Der skal der-

for før dette tidspunkt findes en 

kreativ løsning.

Det er et fast princip, at et en 

gang benyttet personnummer ikke 

genanvendes, uanset om der er tale 

om f.eks. en fejlnummerering, eller 

den pågældende er død, udrejst el-

ler forsvundet. 

I særlige tilfælde kan der tildeles 

et nyt personnummer til en person, 

hvis personnummer indgår eller har 

indgået i forbindelse med misbrug 

af vedkommendes identitet.

Grundlag for 

det moderne samfund

CPR-systemets vigtigste opgave var 

ved indførelsen at give adgang til 

CPR’s data for den offentlige forvalt-

ning. Det konkrete indhold i CPR- 

registeret fremgår af faktaboksen til 

højre.

Efter 1970 kunne man holde op 
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med at gennemføre folketællinger i 

traditionel forstand og i stedet blot 

basere opgørelsen af den samlede 

befolkning på et givet tidspunkt på 

udtræk fra CPR. Danmark var der-

med det første land i verden, som 

var i stand til at gennemføre folke-

tælling alene på grundlag af et cen-

tralt elektronisk personregister. Vi 

ved således med stor præcision, 

hvor mange indbyggere der på et 

hvilket som helst tidspunkt har væ-

ret i Danmark. 

Dette er i Danmark en selvfølge, 

mens det i international sammen-

hæng er bemærkelsesværdigt. Tysk-

land gennemførte i 2011 således en 

folketælling, som viste, at der var 

1,8 millioner flere indbyggere end 

forventet. 

Grundlag for 

udskrivning af valglister

Fra 1980 har CPR endvidere været 

grundlag for udskrivning af valgli-

ster og valgkort i forbindelse med 

valg til Folketing og Europaparla-

mentet samt Folkeafstemninger og 

kommunalvalg. 

Udtrækket fra CPR til udarbej-

delse af valglister og valgkort kan 

iværksættes få timer efter, at stats-

ministeren har udskrevet valg til 

Folketinget. Det er således heller 

ikke nødvendigt for den enkelte 

borger selv at anmode om opta-

gelse på valglisten, som det er til-

fældet i en række andre lande.

De fleste offentlige myndigheder 

får personoplysninger fra CPR til 

brug for varetagelsen af deres op-

gaver. CPR’s videregivelse af oplys-

ninger til offentlige myndigheder 

sker rent praktisk via online ad-

gang.

Private virksomheder, foreninger, 

fonde m.v. kan få adgang til aktu-

elle navne- og adresseoplysninger 

og visse yderligere oplysninger i 

CPR om eksempelvis deres kunder 

eller medlemmer. CPR har således i 

dag en helt central og afgørende be-

tydning for en lang række borger-

vendte IT-systemer i såvel den of-

fentlige som den private sektor, 

hvor personnummeret benyttes 

som unik identifikation af borgerne 

og kunderne.

 

Registerindsigt siden 2004

Siden 2004 blev det muligt for bor-

gerne at få adgang til egne data i 

form af registerindsigt i CPR ved 

brug af digital signatur via CPR’s 

hjemmeside, hvor borgeren umid-

delbart får svar i form af sin regi-

sterindsigt på skærmen. Adgangen 

til CPR’s oplysninger sker inden for 

rammerne af CPR-loven. Der er på 

CPR’s hjemmeside www.cpr.dk rede-

gjort nærmere herfor.

Teknisk set hviler CPR-systemet 

på et robust, stabilt og velafprøvet 

teknisk grundlag. Juridisk er CPR-sy-

stemet reguleret af en række love, 

herunder Lov om Det Centrale Per-

sonregister og Persondataloven. 

Den juridiske regulering sikrer ba-

lancen mellem det enkelte individ 

og smidig varetagelse af relevante 

opgaver i det moderne samfund.

Ingen skandaler

CPR-systemet har ikke i sig selv væ-

ret forbundet med skandaler. Den 

aktuelle Facebook-skandale er såle-

des utænkelig i CPR-regi. CPR-regi-

steret i sig selv indeholder kun de 

informationer, der er anført i oven-

stående faktaboks. 

Hvis man forestiller sig, at en 

hacker »brød ind« i CPR-registeret, 

ville denne »kun« få adgang til 

ovennævnte information, men ikke 

til oplysning om eksempelvis krimi-

nalitet, sociale forhold, sundhed og 

sygdom eller uddannelse etc., fordi 

disse informationer findes i andre 

registre, der har deres egne sikker-

hedssystemer. CPR-systemet funge-

rer således som en »nøgle« til at 

forstå andre registre. 

CPR-nummeret har ligeledes spil-

let en rolle i forbindelse med kvin-

ders rettigheder. Før vi havde CPR-

nummeret, blev borgerne registre-

ret som familie. Kvinder blev regi-

streret under mandens navn. Det 

blev der lavet om på efter indførelse 

af CPR-nummeret. CPR-nummeret er 

den forvaltningsmæssige anerken-

delse af, at vi alle er selvstændige 

individer og borgere i Danmark.

I internationalt perspektiv er det 

danske CPR-system enestående. Kun 

de nordiske lande har systemer, der 

har de samme avancerede mulighe-

der, som CPR-systemet i Danmark 

repræsenterer.

Forskning og udvikling 

på grundlag af CPR

CPR-systemet repræsenterer i forsk-

ningsmæssig henseende nogle helt 

enestående muligheder. Principielt 

kan CPR-registeret anvendes inden 

for alle forskningsdiscipliner, ek-

sempelvis samfundsvidenskaberne, 

socialvidenskaben, sociologi, psyko-

logi, arbejdsmarkedsforskning og 

uddannelse. Her skal blot omtales 

nogle få eksempler fra sundheds-

forskningen.

I Danmark er der mere end 100 

registre og databaser inden for 

sundhedsområdet. Eksempler herpå 

er Landspatientregisteret, Cancerre-

gisteret, Receptdatabasen samt om-

kring 70 såkaldte landsdækkende 

kliniske kvalitetsdatabaser, der bely-

ser kvaliteten af den behandling, 

som patienter har fået i danske 

sundhedsvæsen. Eksempler er De-

pressionsdatabasen, Hjertedataba-

sen og Lungecancerdatabasen. 

Ved hjælp af CPR-systemet er det 

muligt at koble information fra de 

forskellige sundhedsregistre og da-

tabaser sammen med andre databa-

ser, eksempelvis Kriminalitetsdata-

basen, de sociale registre og lign. 

Dette giver nogle helt enestående 

muligheder, hvilket betyder, at vi i 

Danmark kan gennemføre forsk-

ning, som det ikke er muligt at gen-

nemføre andre steder i verden. 

Vi bliver herved i stand til at be-

svare spørgsmål om, hvordan hel-

bredet og sundheden er for forskel-

lige befolkningsgrupper, hvordan de 

bliver behandlet, om der er forskel 

på kvaliteten af behandlingen af-

hængig af, om man er rig eller fat-

tig, ung eller gammel, kvinde eller 

mand eller om sundhed og helbred 

og behandlingskvalitet afhænger af, 

hvor man bor? I International måle-

stok er dette helt unikt. 

Fremtidige perspektiver

CPR-systemet forventes også i frem-

tiden at bestå som en central sam-

ling af grundlæggende oplysninger 

om befolkningen og som formidler 

af disse data til myndigheder og pri-

vate inden for CPR-lovgivningens 

rammer. Erfaringen fra de første 50 
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år med CPR-systemet viser, at CPR-

registeret bidrager til at skabe et 

velorganiseret dynamisk samfund. 

Som beskrevet er der imidlertid be-

hov for at foretage ændringer i det 

nuværende system inden 2057. 

Kombinationen af CPR – numme-

ret og NemID er i sig selv et bud på 

at etablere et sikkert system. I den 

offentlige debat er der intentioner 

om at forny eller erstatte CPR-syste-

met, uden at der er præsenteret 

konkrete forslag.

Man kan spørge sig selv, hvorfor 

det har været muligt at etablere 

CPR-systemet uden, at det har givet 

anledning til voldsomme politiske 

diskussioner. Et af svarene er, at der 

grundlæggende er stor tillid til 

»samfundet«. CPR-systemet og den 

lovgivning, der beskytter det, tager 

i vid udstrækning hensyn til balan-

cen mellem at beskytte den enkelte 

borgers privatliv og integritet samti-

dig med, at der med systemet sikres 

en effektiv offentlig administration.

Som nation må vi gratulere os 

selv med dette system. Vi må kon-

statere, at på trods af, at systemet 

fylder 50 år, så holder systemet sig 

rigtig godt. 
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