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Megatrends der udfordrer 
fremtidens sundhedsvæsen

Betina Højgaard & Jakob Kjellberg. 2017
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Demografi
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Data fra DST, figur lavet af Jakob KjellbergIversen & Kjellberg. Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste? 
Udviklingen i sundhedsvæsenets økonomi, ressourcer og opgaver. VIVE, 2018.



Flere sygdomme med 
stigende alder

SCHIØTZ et al. (2017). BMC Public 
Health
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Sund aldring  – og variation blandt ældre

Sund aldring er et udtryk for, at en person i takt med 
stigende alder bevarer et relativt godt funktionsniveau 
og en god helbredstilstand

Skubber den aldersspecifikke omkostningsprofil mod 
højre

Stigende alder betyder stigende forskelle mht. behov, 
forekomsten af sygdomme, funktionsdygtighed, formue 
og præferencer

Forskelle fordrer differentierede løsninger!

Fortsætter sund aldring?

Deaton & Paxson. Aging and Inequality in Income and Health. The American Economic Review, Vol. 88, No. 
2, Papers and Proceedings of the Hundred and Tenth Annual Meeting of the American Economic 
Association (May, 1998): 248-253.

Parker & Thorslund. Health Trends in the Elderly Population: Getting Better and Getting Worse. The 
Gerontologist, 47(2): 150-158. 
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Aldersspecifk udgiftsprofil på offentlig forbrug
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UDGIFTER TIL ÆLDRE I ODENSE KOMMUNE
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Udgiftsbehov pga. demografisk pres

Pres på alle dele af 
sundhedsvæsenet i de 
kommende år

Men dog en relativ større 
stigning for hjemmepleje end 
for sundhedsudgifter til 
hospital og primær sektor

DREAM. 2016. Følsomhedsanalyse af udviklingen i sundheds- og 
hjemmeplejeudgifterne



Udviklingen i aldersspecifikke udgiftsprofilen har stor betydning
- mervækst ikke nødvendigvis lige fordelt på aldersgrupper… 
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Kilde: Gregersen (2014)Kilde: Egen illustration inspireret fra Pedersen (2012)



Demografi og multisygdom -
problemstillinger
Ændring i det relative pres på sundhedsvæsenet – øget 
pres på kommunerne!

Multisygdom – specialister vs. generalister, ‘cluster
medicine’, uddannelse af sundhedsprofessionelle…

Giftig cocktail: Kobling af demografisk pres og stigende 
medicinudgifter (og øvrige teknologiske fremskridt)

Strukturen i sundhedsvæsenet: Overgange, data på 
tværs, støtte til dem der er tættest på, specialister som 
back-office support…
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Et sammenhængende 
sundhedsvæsen



Læring fra COVID-19

Sundhedsvæsenet er mere end hospitaler og 
praktiserende læger

Indbyrdes afhængighed og behov for 
sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet 
blev tydeliggjort

Tættere tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejde var nødvendigt for at løse krisen
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Specialisering og koordination – en 
grundlæggende udfordring!

Specialisering og arbejdsdeling er nødvendigt og gavnligt, men 
det medfører et større koordinationsbehov og -udfordringer

Forskellige værdier, lovgivning, regler og normer (fx 
regeloverholdelse, typer af faglig kvalitet eller økonomi?)

Forskellige prioriteringer af målsætninger (fx at få folk i job 
eller løse misbrugsproblemer?)

Adskilte økonomiske hensyn (fx hvem skal betale, hvem får 
besparelsen når det går godt?)



Sammenhæng og kontinuitet
Tre typer af kontinuitet

Informationskontinuitet: Tilstrækkelig udveksling 
af information om patientens forløb, 
sundhedsmæssig status, medicin samt patientens 
øvrige personlige forhold

Organisatorisk kontinuitet: Koordination af 
sundhedsydelser mellem forskellige 
sundhedsudbydere

Relationel kontinuitet: En vedvarende terapeutisk 
relation mellem patienten og en eller flere 
sundhedsprofessionelle

Haggerty, J.L. et al. 2003. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ 327, 1219–1221. | Guthrie, 
B. et al. 2008. Continuity of care matters. BMJ, 337: a867. |  Jackson, J. et al. (2017). Patient and 
provider experiences with relationship, information and management continuity. Patient Experience 
Journal, 4(3): article 8. | Martin, H. M., & Ballegaard, S. A. (2021). Oplevelse af sammenhæng i den 
kommunale pleje og hjælp: En kvalitativ undersøgelse blandt hjemmeboende ældre. VIVE - Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
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Hvad har betydning for sammenhæng?

Digitalt læringselement om sammenhængende 
patient-/borgerforløb

Samarbejde mellem VIVE og UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Se mere på: https://rise.articulate.com/share/D-
05-wjdMOcBMViCx-SUSPTVRlU0IUOv#/
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Indsatser og funktioner
Udgående og fremskudte funktioner

Forløbskoordinatorer og -programmer

Tværgående/multidisciplinære teams

Multidisciplinære ambulatorier

Hjemmebehandling og - monitorering

Akutfunktioner i kommunerne

Midlertidige- og akutpladser

…..

Tværsektoriel forskning og systematisk 
kvalitetsudvikling med fokus på 
indsatser er afgørende for at udvikle 
området! 23



Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Klyngestruktur

24



Klyngeledelse
Ledelsesopgaven består af tre indbyrdes afhængige og 
overlappende komponenter:

At se opgaven og forstå behovet for sammenhæng, fordi 
ingen på forhånd har hele billedet af patienternes forløb.

At etablere rammer for samarbejde, fordi der er brug for 
systematiske, robuste forbindelser mellem arbejdsprocesser, 
funktioner og enheder.

At styrke professionelle relationer på tværs i form af 
relationsopbygning, fordi der er brug for klare, professionelle 
relationer for at kunne opbygge og vedligeholde samarbejde 
på tværs og reagere agilt afhængig af, hvad situationen 
fordrer.

Kjeld Møller Pedersen, Frede Olesen & Leif Vestergaard Pedersen 
(2019). Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 



Økonomisk integration på tværs af sektorer

Betalinger for ydelser på tværs af sektorer

Straf for manglende målopfyldelse og koordination

Koordination af separate budgetter mod fælles mål

Fælles kommission for ydelseskøb

Samling til fælles budget til definerede indsatsområder

Fælles ledelse med samlet fælles budget

Organisatorisk integration med samlet fælles budget

Se også Mason et al. Integrated funds for health and social care: an evidence review. JHSRP, 2015, 20(3): 177-188.
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Integration og omkostninger ved
koordination

Omkostningerne og gevinster ved 
integration og koordination

Det er dyrt at skabe større 
organisatorisk sammenhæng, men for de 
rette målgrupper kan der også være 
store gevinster

Integration er ikke nemt, skaber ikke 
nødvendigvis samarbejde og 
erfaringerne er blandede (Alderwick et 
al., BMJ, 2021)



Er sundhedsklyngerne et columbusæg, en 
nødvendighed eller en humlebi?

Klynger er ikke i sig selv en garanti for bedre samarbejde

Samarbejde afhænger lige så meget af kultur, ledelse, ressourcer og andre faktorer, som 
det gør af strukturer og regler

Fælles budget skaber en fælles forpligtelse

Kræver en re-orientering af ressourcer, at ekspertise stilles til rådighed, at alle anerkender 
den gensidige afhængighed…… Hvordan kan vi vende (dele af) sundhedsvæsenet på 
hovedet? 

https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8258786/Er-sundhedsklyngerne-et-columbus%C3%A6g-en-
n%C3%B8dvendighed-eller-en-humlebi
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Organisering i selvstyrende teams, styring  
og relationel kontinuitet

Buurtzorg - bærende elementer

Organisering i små selvstyrende teams kombineret med kraftigt reduktion af 
ledelse og administration

‘Først kaffe så pleje og omsorg’ – personkontinuitet, lokalkendskab og 
mobilisering af ressourcer i nærmiljøet

Fravær af ledelse er ikke lig med fravær fra styring: 

Rammevilkår der regulerer maksimal husleje, faglig udvikling, maks. 12 
medarbejdere, ikke profitable teams bliver lukket

Økonomidata, sygefravær, borgerrettet tid (60% borgerrettet tid er målet), 
kvalitetsdata mv. stilles til rådighed på team og individniveau på månedsbasis

Buurtzorgs IT systemer skal anvendes og rutiner skal følges, teams er 
døgndækkende og bruger ikke vikarer (planlagte natbesøg undtaget).
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Baggrund for succes – veldokumenteret i 
Hollandsk kontekst

Høj medarbejder og borgertilfredshed og gode resultater ift. borgernes funktionsniveau 

Godt ry blandt fagpersoner, borgere og bestillere af ydelser

Økonomisk effektiv organisering og velfungerende IT platform skræddersyet til 
organisationen

Privat nonprofit organisation

Højere løn til de ansatte og mulighed for at reinvestere overskud i vækst

En unik spredningsmodel og franchiselignende model for opstart af nye teams

Mund til mund og bottom-up drevet vækst

Massiv initial investering i kompetenceudvikling



Vi skal lære af erfaringer
De få ikke hollandske evalueringer der er fundet stammer alle fra 
Storbritannien

Forsigtige indikationer på at Buurtzorg understøtter de faglige og 
borgerrettede målsætninger, men mange og grundlæggende udfordringer 
som er vigtige at huske i DK!

Vi skal finde løsninger, som imødekommer kendte problemer
Uklare roller, forventninger og manglende kompetencer ift. selvledelse; 
komplekst organisatorisk set-up, visitation, dokumentation, data mv.; 
modstand fra omkringliggende organisation - forstår ikke konceptet (især 
ikke lederne)

Vi kan lære meget af forsøget i Ikast-Brande:
Optageområde, BUM for sygepleje, kompetencer i teamet, teamstørrelse 
og meget mere.
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Digitalisering, automatisering 
og kunstig intelligens
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Politiken, 3. oktober 2021



Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens

Et par konklusioner fra ‘Topol-rapporten’

 Inden for de næste 20 år vil 90% af jobs i NHS kræve digitale 
kompetencer

 Kompetencer til at navigere i ‘data-rige’ arbejdspladser

 Digitale teknologier påvirker balancer mellem centraliserede –
specialiserede vs. lokale mindre specialiserede behandling og 
ydelser

 KL: Digital kompetencer er meget mere end ‘teknik’!

Kilde: https://topol.hee.nhs.uk/the-topol-review/

Se også: https://www.youtube.com/watch?v=hVyyLMZPJ-o
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Kan øge kvalitet – men løser ikke (nødvendigvis) udgiftspres 
Og giver nye udfordringer



Proaktiv opsporing og rehabilitering

Anders Fournaise et. Prevention of AcuTe admIssioN algorithm (PATINA): study protocol of a stepped wedge randomized
controlled trial. BMC Geriatrics, 2021, 21(1): 1-11. 



Teknologi og transformation af offentlige service

Funktioner som kan automatiseres 
eller digitaliseres

Komplementære kompetencer, som 
øger effektiviteten af teknologier

Transformative ændringer af ydelser –
nye måde at tænke behandling og 
pleje

Opmærksomhed på ændringer i 
”magtstrukturer” 
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Bjørnholt et al. (2020) Ledelse af digitalisering. VIVE 
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Ulighed og et mere 
differentieret sundhedsvæsen



Ulighed - trods lige adgang



Variation mellem patienter

 Karakteristika som beskriver patienters 
baggrund er statistisk relateret til 
opfyldelsen af procesindikatorer og 
patientens risiko for genindlæggelse og død

 På nogle områder er stigningen mellem de 
bedst og de dårligst stillede blevet større

 Sammenhæng mellem opfyldelsen af 
procesindikatorer og risiko for 
genindlæggelse og død (dog mindre 
betydning end patient karakteristika)



Forskelle i borgerens møde med sundhedsvæsenet

41

Forskelle i mødet
• Kommunikere med sundhedspersoner
• Forståelse af sygdom og behandling
• Forståelse og anvendelse af information
• Navigere i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets rolle
• Strukturelle barrierer: Organisering, 

fragmenterede behandlingsforløb, knappe 
ressourcer og brugerbetaling 

• Kulturelle barrierer: Sociale interaktioner, 
kommunikation og frygt for stigmatisering



»I områder med den højeste sygelighed og dødelighed har de 
praktiserende læger mere arbejde, flere patienter, mindre støtte 
fra hospitalet, og de møder mere klinisk ineffektive traditioner for 
kontakt til sundhedsvæsenet end i de sundeste områder. … Disse 
tendenser kan samlet beskrives som den omvendte sundhedslov: 
Tilgængeligheden af god medicinsk behandling er omvendt 
proportionalt med befolkningens behov.« (Hart 1971, egen 
oversættelse)

Hart, J.T. (1971) The inverse care law. The Lancet. 297(7696): 405–12.               
The Lancet. (2021) 50 years of the inverse care law. The Lancet. 397(10276): 767. 
Watt, G., 2021. Julian Tudor Hart: medical pioneer and social advocate. The lancet  397, 786–787.
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The inverse care law



Det differentierede sundhedsvæsen: Nogle skal have andre 
tilbud (og mindre) og nogle skal have mere



• Mental health problems rammer op mod 1/5 af befolkningen. Samlet omkostning på omkring 5 % 
af BNP: 1% pga. behandling, 2% skyldes overførsler, og 2% skyldes manglende 
arbejdsmarkedsdeltagelse

• Psykisk sygdom er den største sygdomsbyrde og udgør en fjerdedel af det samlede 
sygdomsbillede i Danmark, mens kræft og kredsløbssygdomme står for henholdsvis 17 og 15% 
(SST 2012 forebyggelsespakke mental sundhed; SST 2015 – Sygdomsbyrden i Danmark)

• Stigning i antal borgere med psykiske lidelser > 30%

• Covid19 har kun forværret problemet (COVID-19 Mental Disorders Collaborators, Lancet, 2021)

Psykiatri – efterslæb og manglende fokus



Afsluttende bemærkninger
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Andre aktuelle temaer
Rekruttering og fastholde – jeg tør næsten ikke nævne det og der er i hvert fald ikke noget quick fix

Prioritering – teknologiske udvikling stopper ikke og vil øge udgiftspresset

Et mere differentieret sundhedsvæsen – løfte kvalitet men samtidigt mindske ulighed

Involvering og fælles beslutningstagning af patienter & borgere – vi er i gang, men der mangler 
meget. Mange myter!

Kvalitetsudvikling, kvalitetsstandarder og variation – uhensigtsmæssig stor variation, kvalitetssvigt, 
spild (unødvendige ydelser), og under- og overforbrug af ydelser udgør et stort problem

Ledelse på tværs af siloer – hvad skal der til for at styrke sammenhæng? 

Tæt på døden – vi bruger 10% af sundhedsudgifter i de sidste 12 måneder

Nærhospitaler og sundhedshuse – kræver mere end bygning men også forandringer af kultur og 
strukturer (og økonomi) som understøtter samarbejde

Psykiatri – hvordan sikrer vi udbygningen af socialpsykiatrien uden at vi kender til organiseringen, 
omkostninger og kvalitet? Data og dokumentation er lig med magt og penge!
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Tak for opmærksomheden

Mickael Bech
Forsknings- og analysechef, professor
Email: mibe@vive.dk
Linkedin: www.linkedin.com/in/mickaelbech 
Twitter: @BechMbe
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