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Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger?

Og har det brug for patientinddragelse?

- et regionalt perspektiv, v/Mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt



SYGEHUSETS VÆRDI- OG LEDELSESIKON



OECD 2013: TRE FOKUSOMRÅDER FOR DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

• Modernisering og kvalitetsudvikling i 
den primære sektor

• Tættere samarbejde mellem primær og 
sekundær sektor

• Bedre og mere systematisk anvendelse 
af data og forskningsbaseret viden, så 
der skabes høj kvalitet i hele 
sundhedsvæsenet



PRIMÆR SEKTOR ER BORGERNES INDGANG TIL SUNDHEDVÆSNET

Den praktiserende læge er ”en hjørnesten” i vores sundhedsvæsen.

Den praktiserende læge har i kraft af sin funktion som visitator og patientens egen læge 
afgørende betydning for hele sundhedsvæsenets funktion.

Kommunerne kender i mange tilfælde borgerne bedst, og kan sikre opfølgning og i 
samarbejde med praktiserende læge de bedste tilbud inden for forebyggelse og 
rehabilitering.

Det ”nære sundhedsvæsen” har borgeren i centrum, og kan derfor skrue op og ned for 
omsorgsniveauet efter borgerens behov.



SYGEHUSET ER EN ”HJÆLPEFUNKTION” FOR PATIENTENS EGEN LÆGE

Sygehuset skal:

- Tilbyde god og hurtig diagnostik til brug for patientens egen læge 

- Yde specialiseret rådgivning af patientens egen læge

- Tilbyde relevant behandling, som patientens egen læge kan henvise til

- Støtte det nære sundhedsvæsen med udgående specialistteams

- Være et fagligt flagskib og sprede viden til almen praksis



FREMTIDENS SUPERSYGEHUSE SÆTTER ØGET FOKUS PÅ BEHANDLING TÆTTERE PÅ HJEMMET



FREMTIDENS MEDARBEJDERE SKAL ARBEJDE PÅ TVÆRS AF SEKTORER - FOR OG MED BORGEREN



FREMTIDENS NÆRE SUNDHEDSVÆSEN: DEN SKOTSKE VELFÆRDSMODEL?

Den skotske regerings 2020 vision: 

- Styrke det nære sundhedsvæsen ud fra tanken om, at flere patienter skal have behandling og 
pleje i eget hjem

Hvordan:

- Den praktiserende læge får et populationsansvar: Organisering i klynger

- Kvalitetssikring: almen praksis får større lokalt engagement og fokus. 

Nogle af de praktiserende læger skal påtage sig lederskabet for kvalitetsarbejdet på baggrund 
af et samarbejde, der organiseres i lokale klynger, hvor de bedste kliniske løsninger drøftes set 
fra et klinisk synspunkt. 



HVORDAN GEARER VI OS TIL FREMTIDEN?

• Øget fokus på ”mere hjem – og mindre hospital”

• Øget tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, sygehuse og 
praktiserende læger

• MED UDGANGSPUNKT I PATIENTEN



PATIENTEN I CENTRUM/BORGEREN I CENTRUM



INDDRAGELSE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT

Patienter og pårørende involveres i:

• Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus – patienternes kræftsygehus
• Center for fælles beslutningstagning 
• Patient- og Pårørenderåd for Akutsygehuset i Kolding  - patienternes Akutsygehus (2016)
• Forskningsråd, Sygehus Lillebælt
• Udviklingsrådet, Sygehus Lillebælt
• Styregruppe for kræftområdet, Sygehus Lillebælt
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VÆRDIEN AF PATIENTINDDRAGELSE SET MED EN SYGEHUSDIREKTØRS ØJNE…

Det giver:

• Bedre behandlingsforløb   
- patientoplevet
- klinisk 
- Organisatorisk – (mindre fokus på sygehuse)

• Mulighed for udvikling af nye områder inden for 
behandling og pleje

• Muligheden for at vælge det rigtige 
behandlingsforløb sammen med patienten og derved 
også bedre udnyttelse af vores ressourcer

• Større arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere



• Kunne foretage en knivskarp opsporing, diagnosticering og visitering af 
sygdomme/lidelse i befolkningen

• Kunne håndtere de fleste lidelser og behov for sundhedsydelser i 
befolkningen

• Være let tilgængelige

• Samarbejder koordineret, integreret og kontinuert med ”patienten i 
centrum” og med inddragelse af patientens (og pårørendes) resurser og 
egenomsorg

• Arbejde helhedsorienteret i forhold til borgeren, og derfor også arbejde tæt 
sammen med relevante aktører uden for sundhedsvæsenet

• Følge op efter sygehusbehandling

AKTØRERNE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SKAL:



DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN RUMMER MANGE MULIGHEDER…

…men det kræver en strategisk og målrettet indsats.

Det ”nære sundhedsvæsen” arbejder generelt med et populationsorienteret og 
proaktivt forebyggende og rehabiliterende perspektiv.

Det ”nære sundhedsvæsen” har borgeren i centrum, og kan derfor skrue op og ned 
for omsorgsniveauet efter borgerens behov.

Den praktiserende læge er ”en hjørnesten” i vores sundhedsvæsen. Den 
praktiserende læge har i kraft af sin funktion som visitator og patientens egen læge 
afgørende betydning for hele sundhedsvæsenets funktion.

Kommunerne kender i mange tilfælde borgerne bedst, og kan sikre opfølgning og i 
samarbejde med praktiserende læge de bedste tilbud inden for forebyggelse og 
rehabilitering.

Der skal satses på det faglige – kvalitet – og mulighederne for udvikling
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Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger?
JA – meget

Og har det brug for patientinddragelse?
JA – helt bestemt

Uden begge går det ikke.


