
  

Patienter og organisering samt ledelse  
– hvordan er denne kobling?  

Hvad  skal vi fastholde i det nuværende sundhedsvæsen  
– hvad bør vi ændre? 

Adm. direktør Jesper Fisker 
Kræftens Bekæmpelse 

DSS, Årsmøde, 24 - 26. april 2019 



VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT 



77% 
INDSAMLEDE,  

PRIVATE MIDLER 

11% 
INDTÆGTER FRA GENBRUG, 

ARRANGEMENTER OG  
SALG AF PRODUKTER 

3% 
OFFENTLIGE MIDLER 

7% 
FINANSIELLE POSTER 

2% 
MOMSKOMPENSATION MV.  

3% 
ADMINISTRATION 

61% 
FORSKNING 

16% 
OPLYSNING 

20% 
PATIENTSTØTTE 



RANKING i 2016 
Forskningen hos Kræftens Bekæmpelse  

ligger på højeste internationale niveau, når  
man ser på kvaliteten af de tidsskrifter, som 
forskningsresultaterne bliver offentliggjort i. 

278 
PUBLIKATIONER I 2017 

200 
FORSKERE & TEKNIKERE 

 

27 
NATIONALITETER 

50.000 
deltagere i befolkningsundersøgelsen  

KOST, KRÆFT OG HELBRED 

NÆSTE GENERATIONER 

  



Seks kvalitetsmål for sundhedssystemer 
 • Effekt af behandling 

• Rettidig indsats  

• Lighed  

• Patientsikkert 

• Omkostningseffektivt 

• Patientcentreret 

                                   
IOM 2001, WHO 2012, Danske Regioner 2012 

 

 

 

 

Helhedsorientering  
Forløbsplanlægning 
Fælles beslutningstagning, anvendelse af PRO 

Hvad er god ledelse i sundhedsvæsenet? 



 
 

Hvad betyder 
 
patientcentreret  
 
praksis for  
 
ledere i  
 
sundhedsvæsenet? 

Ledelsen skal gå forrest i forhold til at: 
 
• sikre viden om formålet med patientinddragelse og metoder til 

inddragelse både i det individuelle forløb og i udvikling af 
organisationen 
 

• sikre motivation i organisationen gennem at efterspørge 
meningsfuld, koordineret og målbar patientinddragelse 
 

• skabe de organisatoriske rammer for patientinddragelse 
 

med særlig fokus på: 
 
• patient og pårørendes ønsker og forventninger til inddragelse  
• svære forløb – for eksempel over sektorgrænser, multisygdom, 

langstrakte kroniske forløb 
• områder med kendte kvalitetsbrister – for eksempel dårlig 

behandlingseffekt, patient compliance, patienttilfredshed 
 

Hvad er ledelse af brugerinddragelse?  
Holm-Petersen, C. & Navne, L.E., 2015 
 
Manifest for brugerinddragelse, 
Danske Patienter, KL og  
Danske Regioner 2017 



Hvorfor inddrage patienter i udvikling af sundhedsvæsenet? 

 
En guide til brugerrepræsentation i praksis, 2017, ViBIS  



Hvorfor inddrage? Forskellig og nødvendig viden 

                                

 

 

 

 

Fra de sundhedsprofessionelles 
vinkel 

Fra patienters 
vinkel 

Diagnose Erfaringer med sygdom 

Sygdomsårsag og komorbiditet 
Sociale omstændigheder og 
muligheder 

Prognose Holdning til risici 

 
Behandlingsmuligheder –  
effekt og  bivirkninger 
 

Værdier og præferencer 

Kende patientens  
livssituation  

Koble behandlings- 
muligheder med  
patientens 
værdier og præferencer 

A. Coulter et. al., 2012 , Making shared decision-making a reality. Kings Fund  



                                   
 

 

 

 

 

Der kan være forskellige mål med inddragelse – 
kræver prioritering fra ledelsen    

Hvad er ledelse af brugerinddragelse?  
Holm-Petersen, C. & Navne, L.E., 2015 

 

• Ligeværdig deltagelse – patienten som partner 
• Bedre kvalitet og patientsikkerhed 
• Sammenhæng i sundhedsvæsenet – patientforløb og 

gode overgange mellem sektorer 
• Begrænsning af sundhedsudgifter 
• Håndtering af udfordringen med flere kronikere og 

multisyge 
• Ændring af professionskulturer 
• Legitimering og patienttilfredshed 



Eksempler på organisatorisk inddragelse 



Hvad bør ændres? eller hvad skal vi have mere af? 

 
 

 
 

 Forskningsbaseret behandling og ensartede tilbud af høj kvalitet – flere patienter i kliniske forsøg 
 
 Øget styring efter det, der giver værdi for patienten – øget patient- og pårørendeinddragelse 
 
 Faglige retningslinjer for behandling, rehabilitering og palliation i det nære sundhedsvæsen  

 
 Individuel behandling baseret på høj faglighed og engagement – dygtigt personale 
 
 Specialeplan for det specielle, men også for det folk fejler mest 

 
 Sammenhængende patientforløb 

 
 Større fokus på patientsikkerhed 

 
 Mere fokus på ulighed i sundhed   

 
 Mere forebyggelse – fokus på for eksempel rygning og fedme  

 
 Patientansvarlig læge skal gennemføres  

 
 Tidlig diagnostik og (kræft)pakkeforløb – gerne til flere patienter 



  

Tak for opmærksomheden 

Adm. direktør  
Jesper Fisker 

Kræftens Bekæmpelse 
 

Jf@cancer.dk 
 
 


