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Forandringskræfter og ”disruptive forces” 
- grundlæggende skift i sundhedsvæsenets vilkår 

1 pct. trækker  |  30 pct. af udgifterne  
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Ændret hospitalslandskab 

Hospitals matrikler - 2007 Hospitals organisationer/units 2020 

Fra 78 (2007) til 20 akuthospitaler (2025) 
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Hvordan skaber vi et 
bæredygtigt 
sundhedsvæsen og mest 
mulig sundhed i 
befolkningen?  
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• Et helhedsorienteret blik på patienten – ikke 
blot diagnose. Sociale forhold spiller også 
ind 

 

• Brug af digitale og teknologiske løsninger 
giver nye muligheder for at bringe 
behandlingen tæt på patienten 

 

• Hospitalerne skal understøtte almen praksis, 
kommuner og patienter via rådgivning – 
hotlines, netværksmøder, besøg, data, mv. 

 

 

Behandling tæt på hverdagen 
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5 principper for styring af et sammenhængende 
sundhedsvæsen 

1. Den statslige finansiering og styring skal skabe rammerne for et 
sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen 
 

2. Opgaver i sundhedsvæsenet skal løses der, hvor det er mest effektivt under 
forudsætning af fortsat høj kvalitet 
 

3. Opgaveflytning forudsætter kapacitet, kompetencer og data for at sikre kvalitet i 
praksis og kommuner 
 

4. Behandlingsansvaret skal forankres hos læger, og der skal ikke opbygges et 
parallelt sundhedsvæsen i kommunerne 
 

5. Et sundhedsvæsen under forandring kræver dygtig ledelse, nye kompetencer og 
adgang til specialistviden 
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Almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen  
- en ny tilgang 

• Almen praksis skal holde populationen rask og forhindre 
komplikationer.  

 

• Almen praksis skal varetage (det meste af) behandlingen af 
mennesker med kronisk sygdom 

 

• Almen praksis skal løbende arbejde med datadrevet 
kvalitetsudvikling 
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Opgaveflytning i den nye overenskomstaftale om almen 
praksis (2018-2020) 

 

• Overvejende dele af den almene 
behandling og opfølgning på patienter 
med KOL- og diabetes type 2  

 

• Opfølgningskontroller for patienter 
med prostata-, urinvejs- og blære- og 
nyrekræft 
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Hvad betyder det for hospitalerne at opgaven skal 
afleveres til almen praksis? 

• Regionerne og hospitalerne 
skal løfte en stor 
implementeringsopgave for 
at sikre realisering af 
aftalens ambitioner! 

 

 
 

 



Danske Regioner 

Specialistrådgivning fra hospitaler til almen praksis  

Regionerne skal stille rådgivning til rådighed 
for at: 
 

• Styrke behandlingsansvaret hos den 
praktiserende læge for KOL og DT2 
 

• Hospitalet skal tilbyde konkret faglig 
sparring vedr. den enkelte patient 
 

• Hospitalet skal tilbyde relevant 
kompetenceudvikling vedr. behandling af 
KOL og DT2 
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