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I. Sygehuskommissionen (januar 1997)
”Udfordringer i Sygehusvæsenet”
-Så bort fra spørgsmålet om amtsstørrelse

II. Det Rådgivende Udvalg (januar 2003)
- Så på antallet af amter
- plus andre ændringer

III. Strukturkommissionens
Betænkning, januar 2004
• kommune-og amtsinddeling
• opgavefordeling

IV. Regerings udspil
’Det nye Danmark’
April 2004
V. Forlig med 

Dansk Folkeparti
- Juni 2004

Et meget hurtigt
forløb
• Rådgivende udvalg  
nedsat januar 2002

• Strukturkommissionen
nedsat september 2002

VI. Lovforslag, 
- 7. dec, 2004



Hvorfor overveje ændringer ?
• Amterne har ikke udført sundhedsopgaven godt nok?

– Andre kan gøre det bedre?

– ’Amterne har under rammebetingelserne gjort det

rimeligt godt’ (Rådgivende Udvalg)

• Det amtslige niveau er et overflødigt myndighedsniveau
– Synspunkt i Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti?

– Interesseorganisationen Dansk Industri 

• Decentraliseringsfilosofien holder ikke længere?
– ’Accepten af regionale forskelle er vigende’ (Det Rådgivende Udvalg)

• Den lægefaglige specialisering har sat minimums-amts-størrelsen under pres?
– Nødvendigt at ’fremtidssikre’



Forslag med relation til central 
styring og politisk-adm. struktur
• Fortsat basis for (en vis grad af) decentralisering

• Befolkningsgrundlag for et fagligt 
bæredygtigt sygehusvæsen:  400-700.000

• Analyserede tre modeller for politisk-adm.-struktur
• regionsmodel
• kommunemodel
• statsmodel

• Regionsmodellen anbefales (6-8 regioner)
• underforstået med egen skatteudskrivning og
direkte valg

• Øgede beføjelser Sundhedsstyrelse/Sundheds-
ministerium til at etablere nationale
standarder og afgøre visse planlægningsspørgsmål

• Mere balanceret rådgivning 
• Bredere kompetence-profil

Det rådgivende
Udvalg, januar 2003



Det politiske forlig, juni 2004
Et kludetæppe

1. Forliget om strukturreformen er et kludetæppe:

• Har ’plukket’ fra 

Det rådgivende Udvalg og Strukturkommissionen efter behov

• Medtaget politiske kæpheste

• Resultat:  ikke altid sammenhængende.



FRA
14 amter
• folkevalgte politikere

Politisk forlig juni 2004:  regioner

TIL
5 regioner
• folkevalgte politikere

1,6 mio

0,8 mio

0,6 mio

1,2 mio

1,2 mio



Politisk forlig juni 2004:  kommuner

1. Større kommuner:  Minimum 20.000 - 30.000

• Dog mulighed for undtagelse, fx. mindre øer

2. Frivillig sammenlægning inden udgangen af 2004

3. Forventelig resultat:  får ca. 100 kommuner (mod 271 nu)



Begrundelser for større amter/regioner (og kommuner)



Hvad var bestemmende for 
amtsstørrelsen i 1970?

• Hensynet til sygehusvæsenet

• Ønskede et befolkningsunderlag, der var stort nok til 
at understøtte et sygehusvæsen på ’udvidet 
normal/basisniveau’
– skulle kunne klare 90-95% af forekommende tilfælde 

lokalt. 

• Førte til et minimumstal for befolkning på ca. 
250.000
– Tallet var baseret på analyser i Sundhedsstyrelsen



(faglig) kvalitet,
fx. Færre operations-

komplikationer

Antal patienter

(og med kendskab til forekomst af

sygdomme kan befolkningsgrundlag beregnes)

Ufuldstændigt kendskab til disse sammenhænge

• derfor ikke noget sikkert evidensbaseret grundlag

Sundhedsfaglig begrundelse i Strukturreformen 

Outcome-volumen-sammenhænge



’Nødvendigt befolkningsunderlag’ (= begrundelse for 400-700.000).
Et kinesisk æskesystem baseret på forudsætningen for 
faglig kvalitet og udvidet normal-basisniveau (90-95%)

Intern medicin
og psykiatri
200-300.000
indbyggere

Dele af kirurgien
300-400.000

Fx karkirurgi, onkologisk 
strålebehandling, ballonudvidelse …

500-700.000 indbyggere

Meget afhænger af,
hvad der opfattes
som ’udvidet
normal basisniveau’,
dvs. hvad kan/bør 
foregå udenfor
landsdelssygehusene

Sundhedsfaglig begrundelse: befolkning i selvbærende region



Sundhedsfaglig begrundelse: befolkning i en region
- Tænkningen bag ’selvforsynende regioner’

Intern medicin
og psykiatri
200-300.000
indbyggere

Dele af kirurgien
300-400.000

Fx karkirurgi, onkologisk 
strålebehandling, ballonudvidelse …

500-700.000 indbyggere

90-95%

af tilfældene

i en region

+ landsdels-
funktioner
700.000 -
2-3 mio. indbyg.

99+% af tilfældene

i en region



Styringsfilosofi (ideel model-tænkning)
1. Selvbærende regioner – 2. Selvforsynende regioner

’Det meget specialiserede 

sygehusvæsen’

’det brede 

sygehusvæsen’

4.  Styrings-
perspektiv 

Vanskeligere – fare for 

selvtilstrækkelighed – svær 
at matche for national 
myndighed

mulig – med en 
vis ’konkurrence’

3. National     
styring/koord.

Mere centralistiskDecentral tilgang5. Decentralisering/    
centralisering

Mulig – men problematisk i 
forhold til Folketinget

mulig2.  Skatte-
udskrivning

Mulig – men problematisk i 
forhold til Folketinget 

mulig1.  Direkte valg

Selvforsynende 
regioner, fx. 3-4

Selvbærende 
regioner, fx. 6-8



Vurderingen af strukturreformen



Det politiske forlig om strukturreform juni 2004
• ’plukke-løsning’
• plus uanalyserede politiske kæpheste

Hovedkomponenter:
struktur (antal enheder)

• betydelig ændring’
• fremtidssikring

• antallet af regioner (5) næppe det optimale

• opgaver
• mindre justering

• styrkelse af primærkommunerne 
(forebyggelse/sundhedsfreme/genoptræning/alkohol

• i et vist omfang ønsketænkning
• understøttet af et økonomisk troldspejl

• finansiering
• afgørende ændring

• reformens achilles-hæl
• burde justeres



Indholdsreform

1

.

1. Strukturreformen er ikke en indholdsreform
• Indholdsreformen vedrører bl.a. Den 

fremtidige sygehusstruktur

2. Kommunernes rolle styrkes
• Men det præcise indhold heraf er ikke

angivet/analyseret

3.  De fremtidige økonomiske mekanismer i 
forslaget er 
• Ikke analyseret
• Har et særdeles begrænset empirisk grundlag 



Sygehusstrukturen og de nye regioner I

1. Hverken Det rådgivende Udvalg eller Strukturkommissionen

har udtalt sig om eller analyseret sygehusstrukturen

2. I en vis forstand drejer strukturreformen sig ikke om sygehus-

struktur – men gør det alligevel per implikation

• Og det diskuteres ivrigt

3. Grundproblemet er, at ’fusionens’ særlige karakter gør det

svært:

• Har p.t. ikke en legitim politisk forsamling for de 

kommende regioner – og får ikke en ’ren’ forsamling før 2007

• Der er dog allerede sonderinger og overvejelser i gang, 

men ... hvad skal skal og bør pejlemærkerne være i dette

arbejde?



3.  Alene det nye ’regionskort’ giver imidlertid anledning til

at overveje strukturen, fordi amterne hver for sig har opbygget

et selvstændigt sygehusvæsen uden megen hensyntagen til

naboamternes struktur

4. OG:  hvad vil en Sundhedsstyrelse med ’mere vidtgående

beføjelser og forpligtelser’ komme til at betyde? 

(den kommende sundhedslov)

5. Det afgørende bliver med hvilken filosofi de nye regions-råd

angriber strukturspørgsmålet

• Et bredt sygehusvæsen baseret på stærke hovedsygehuse

• Et specialiseret sygehusvæsen struktureret omkring 

landsdelssygehusene

• På tværs af ’det brede’ eller det ’specialiserede’:

- ’nedlæggelse’ vs. ’deling af funktioner’

Sygehusstrukturen og de nye regioner II



Når tre eller fire amter
kommer i samme 
region bliver 
optikken
en anden

51 km

41 km
33 km

37 km



To mulige sygehusstrategier

1. Ønske: en overordet filosofi for fremtidens sygehusstruktur
• Ikke noget, som regionerne skal følge i detaljer

• Retningslinjer/hensyn for tænkningen

• Den ’gamle’ kommunalreform og sygehusstrukturen i 

amterne blev opbygget om ’hovedsygehustanken’

• Hvis et amt kun skull have en specialfunktion ét sted

så skulle det være ét sted:  på hovedsygehuset 

2. Det efterfølgende er to yderpunkter
• Kan skærpe tænkningen

• Virkeligheden er mere grumset end rene modeller



Danmarks-kortet
bygget op om
de store/større 
hovedsygehuse

HOVEDSYGEHUS-
STRATEGIEN



Et Danmarkskort med
lands-og landsdels-
sygehuse som 
omdrejningspunkt UNIVERSITETSSYGEHUS-

STRATEGIEN



Opgave-flytning på sundhedsområdet:
overfladisk set mindre ændringer



Fra forligsteksten, juni 2004

• Kommunerne får ansvaret for den forebyggelse, pleje og 
genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse. Kommunerne 
skal kunne etablere nye løsninger på især forebyggelses- og 
genoptræningsområdet, f.eks. i form af sundhedscentre.

• Kommuner og regioner forpligtes i lovgivningen til at samarbejde 
om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje.  
Obligatoriske sundhedsaftaler skal blandt andet indeholde aftaler 
om udskrivningsforløb for svage ældre patienter samt aftaler om 
forebyggelse og genoptræning.

p. 33

• Kommunerne får endvider ansvaret for socialpsykiatrien og 

alkohol-området.



Fra forligsteksten, juni 2004

• Kommunerne får ansvaret for den forebyggelse, pleje og 
genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse. Kommunerne 
skal kunne etablere nye løsninger på især forebyggelses- og 
genoptræningsområdet, f.eks. i form af sundhedscentre.

• Kommuner og regioner forpligtes i lovgivningen til at samarbejde 
om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje.  
Obligatoriske sundhedsaftaler skal blandt andet indeholde aftaler 
om udskrivningsforløb for svage ældre patienter samt aftaler om 
forebyggelse og genoptræning.

p. 33 i forligsteksten



Godt!

1. Øget kommunal fokus på forebyggelse og sundhedsfremme

• Eksplicit kommunalt ansvarsområde

2. Genoptræning

• I princippet et klart ansvar

• Men det er set før

• Er grundlæggende en gråzone, som ikke fjernes med lov

3. MEN er den kommunale medfinansiering nødvendig for

at fremme dette?

• Er der ikke simplere og enklere økonomimetoder?



Kommunal medfinansiering





Med et delvist betalingsansvar for egne borgeres behandling i 
sundhedsvæsenet, der afhænger af borgernes anvendelse af 
sundhedsvæsenet får kommunerne en yderligere tilskyndelse til at 
yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.

De kommuner, der via en effektiv forebyggelses- og plejeindsats 
nedsætter behovet for sygehusbehandling, belønnes ved, at de skal 
betale mindre til borgernes sygehusindlæggelser. Borgerne får 
gavn af, at flere behov meningsfyldt kan opfyldes i nærmiljøet –
tæt på eget hjem og egen læge.                                             

p. 37-38 i Forligsteksten

Begrundelse for kommunal medfinansiering



Ingen angivet10% af regionens udgifter til takster, 

jfr. overenskomsten

Tandlæge/kiropraktor/
fysioterapeut/fodterapeut
psykolog

Kr. 256   (af hensyn til ambulant 

behandling i sygehusvæsenet)

30% af regionens udgifter til takster, 

jfr. overenskomsten

Specialpraktiserende 
læge

Ingen angivet. Skyldes (nok?), at 

de er 10% på tværs af en række 

ydelser

10% af regionens udgifter til 

grundhonorarer, jfr. overenskomsten

Alm praktiserende læge

Endnu ikke fastsat’baseres på relativt få takster’

Regionen betaler restfinansieringen

Genoptræning på sygehus

Kr. 200 pr. besøg

Ingen øvre grænse angivet/ikke 

p.t. fastsat

30% af DRG-taksten

30% af besøgstaksten

Ambulant behandling på
sygehuse
•somatik
•psykiatri

Kr. 1.522

Kr.    761

Kr. 1.522 for patienter > 66 år

Kr. 761 for patienter <67 år

Færdigbehandlede 
patienter på sygehuse

Kr. 4.000

Kr. 6.398

30% af DRG-taksten

60% af sengedagstaksten

Sygehusindlæggelser
•somatik
•psykiatri

Maksimumbeløb for 
bopælskommunen

Betaling fra 
bopælskommunen

Ydelse/yder

Takster ifølge lovforslaget



Ingen analyser eller datamæssigt grundlag

1. Ny model (en verdensnyhed)

• Ikke en indvending – men giver anledning til eftertanke

2. Virker som sund (købmands)fornuft

MEN

3. Forslaget har ikke på noget tidspunkt været underkastet en analyse

• Hvad er de kritiske antagelser – og er der belæg for dem?

• Hvad siger erfaringerne (i det omfang de findes)

4. En hurtig analyse skulle give (mange) panderynker



Det politiske forlig om strukturreform juni 2004
• ’plukke-løsning’
• plus uanalyserede politiske kæpheste

Hovedkomponenter:
struktur (antal enheder)

• betydelig ændring’
• fremtidssikring

• antallet af regioner (5) næppe det optimale

• opgaver
• mindre justering

• styrkelse af primærkommunerne 
(forebyggelse/sundhedsfreme/genoptræning/alkohol

• i et vist omfang ønsketænkning
• understøttet af et økonomisk troldspejl

• finansiering
• afgørende ændring

• reformens achilles-hæl
• burde justeres



Indholdsreform

1

.

1. Strukturreformen er ikke en indholdsreform
• Indholdsreformen vedrører bl.a. Den 

fremtidige sygehusstruktur

2. Kommunernes rolle styrkes
• Men det præcise indhold heraf er ikke

angivet/analyseret

3.  De fremtidige økonomiske mekanismer i 
forslaget er 
• Ikke analyseret
• Har et særdeles begrænset empirisk grundlag 


