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1.0 Indledning 

Dette internationale notat gennemgår i overordnet form forskellige aspekter vedrørende 

status og perspektiver for sundhedssystemerne i udvalgte lande.  

Sverige, Norge og Finland samt Skotland er valgt, fordi disse lande i stor udstrækning har 

værdier og målsætninger samt udfordringer for sundhedsområdet, der minder om de danske.  

Der er endvidere mange fællestræk mellem de omhandlede lande på den ene side og 

Danmark på den anden, når det gælder planlægnings- og styringsformer, organisatoriske 

strukturer og den overvejende offentlige finansiering af sundhedsopgaverne.  

Alle fem lande har også politisk ledede lokalenheder (kommuner og ”councils”), der i større 

eller mindre udstrækning er involveret i varetagelse af de samlede sundhedsopgaver. 

Notatet er struktureret således, at de udvalgte lande gennemgås, idet der for hvert lande-

afsnit startes med en beskrivelse af organisering og opgaveansvar, herunder i forhold til de 

temaer, der er taget ud som specielt relevante i KL strategien for det nære sundhedsvæsen, 

nemlig ”den ældre medicinske patient”, ”borgere med kronisk sygdom” samt ”teknologi”. 

Efterfølgende gennemgås dels væsentlige finansieringsmæssige elementer og incitamenter 

samt overordnede udgiftsprofiler på sundhedsområdet. 

Personalekompetencer, der også er taget ud som et specielt relevant strategifelt berøres 

samlet i et særskilt afsnit til sidst. Grunden til dette er, at de udvalgte landes overvejelser, 

planer samt forventninger, når det gælder fremadrettede behov for personalekompetencer i 

væsentlig udstrækning er ensartede og derfor med fordel kan beskrives samlet og 

uafhængigt af landegennemgangen. 

Sverige og Norge er gennemgået mere omfattende og udtømmende end Finland og 

Skotland – ud fra en betragtning om, at netop disse to lande repræsenterer sundheds-

systemer, der i værdigrundlag og udviklingsperspektiver ligger ganske tæt på det danske 

sundhedssystem.    

Forud for landegennemgangen gives der i afsnit 1.0 nogle generelle betragtninger omkring 

de udvalgte nordiske landes sundhedsvæsener. 

 

2.0 Sundhed i Sverige, Norge, Finland og Danmark   

Det er kendetegnende for de nordiske lande, at der er stort fokus på universel og lige adgang 

til sundhedsydelser, overvejende skattebaseret finansiering og (generelt) forholdsvis lav 

egenbetaling samt relativt stort omfang af offentlig produktion af ydelser og indsatser. 

Traditionelt har der også været arbejdet med tre (eller to) politisk ledede niveauer i relation til 

sundhed. 

Hovedparten af sundhedsindsatserne finansieres via skatter, men egenbetaling spiller en vis 

rolle, og kan i perspektivet måske også komme til at spille en øget rolle. Privat forsikring 

eksisterer (mest udbredt i Danmark, jf. skattefradrag), men spiller ellers en relativ marginal, 

om end måske en tendentielt stigende rolle. 

Historisk set har der i de nordiske landes sundhedssystemer været tale om relativt 

decentraliserede systemer med politisk valgte organer på regionalt og/eller lokalt niveau 

samt med finansiering via bl.a. regionale og/eller lokale niveauer.  

I det seneste årti har Norge og Danmark imidlertid bevæget sig væk fra den ellers relativt 

fælles tænkning omkring grundlæggende organisatorisk og finansieringsmæssig infrastruktur 

– og i retning af mere centraliserede former for finansiering og organisering samt styring.  
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Finland Sverige Norge Danmark

Skatter Kommunale og statslige Kommunale, regionale 

og statslige

Kommunale og statslige Kommunale og statslige

Lokalt /regionalt 

bestemt udskrivning

Ja Ja I praksis nej I en vis udstrækning

Andel med privat 

forsikring

N.a. 4-6% 2-3% 14-16%

Egen betaling Praksislæger,

kommunale 

sundhedscentre, 

sygehusbehandling, 

medikamenter, 
skadestue

Praksislæger, Vård-

centraler, sygehus-

behandling, medika-

menter, lægevagt, 

skadestue/akut-
modtagelse

Praksislæger, visse 

kommunale sundheds-

ydelser, visse 

laboratorieprøver og 

røntgenundersøgelser, 
skadestue, lægevagt

Tandbehandling,

medikamenter

Finland Sverige Norge Danmark

Ansvar for sygehuse 21 distrikter (kommunale 

fællesskaber)

21 landsting (regioner) 4 regionale helseforetak 5 regioner

Decentral politisk 

styring af sygehuse

Ja, gennem 

kommuner/sygehus-

distrikter

Ja, gennem landsting Nej, men 

dekoncentration via 

regionale helseforetak

Via regioner

Ansvar for primær

sektor

Godt 300 kommuner 21 landsting (+ i mindre 

grad kommuner – dog 

under øgning)

Kommuner (inkl. 

praksislæger)

Regioner (inkl. 

praksislæger) og 

kommuner

Det nationale niveaus 

rolle i styring af 

sundhedssystemet

Svag, men stigende Svag, men stigende Stærk, i samspil med de 

regionale helseforetak

og via lovgivning samt 

styring af skatte-

udskrivning

Stærk, via bl.a. de 

kommunaløkonomiske 

forhandlinger og 

fastlæggelse af 

planforudsætningerm.v.

 

Norge overførte (via Sykehusreformen i 2002) ejerskabet af sygehusene til det nationale 

niveau, ligesom Samhandlingsreformen, der træder i kraft fra 2012, i en vis udstrækning 

peger fremad mod en stærkere national styring også af primærsektoren og dermed af det 

samlede sundhedsvæsen. Selvom de norske kommuner formelt har adgang til skatte-

udskrivning, kan de ikke sætte udskrivningsprocenten over et nationalt reguleret loft.  

Tilsvarende har strukturreformen i Danmark reduceret skatteudskrivningsniveauerne til to – 

og via de kommunaløkonomiske forhandlinger er styringsintensiteten fra nationalt hold 

ganske høj.  

Det nationale niveau har ikke formelt (som i Norge) ejerskab til sygehusene, men det er et 

åbent spørgsmål, om forskellene mellem de to lande er betydelige – jvf. bl.a. Sundheds-

styrelsens stærkere rolle efter strukturreformen og det nationale niveaus planlægning (og 

pres) overfor regionernes hospitalsplaner i forbindelse med fastlæggelsen af den kommende 

sygehusstruktur med supersygehuse etc.  

 

I modsætning hertil bevarer sundhedssystemerne i Sverige og Finland – om end der også 

her er visse tendenser i retning af øget national fastlæggelse af rammer og styring – en mere 

decentral karakter, hvor der er skatteudskrivning i Sverige på såvel regionalt (landsting) som 

lokalt (kommune) niveau og i Finland på kommunalt niveau, idet kommunerne i Finland i alt  

væsentligt udgør ”ejer siden” i forhold til sygehuse og primær sektor.   

I nogen udstrækning er der i Sverige og Finland også tale om mere sammenhængende 

sundhedssystemer – i Sverige, hvor det regionale niveau (landsting) står for både 
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sygehussystem og store dele af det primærsektorielle system samt i Finland, hvor 

kommunerne står for store dele af sygehussystemet og hele det primærsektorielle system. 

Effektiv og helhedsorienteret kapacitetsplanlægning samt styring af kapacitet har i alle de 

nordiske lande været i højsædet. I de senere år har spørgsmålet om valgfrihed (til sundheds-

leverandør) dog spillet en øget rolle – og dermed også åbnet op for skismaet mellem på den 

ene side stram kapacitetsstyring og på den anden side valg af leverandør. 

Bl.a. i sammenhæng med valgfrihed er der generelt også en løbende debat i de nordiske 

lande, når det gælder privat drift. Øget valgfrihed har tendentielt givet bedre muligheder for 

fremvækst af private sundhedsleverandører – idet der i Sverige samtidig har været en 

mangeårig praksis med udpræget involvering af private driftsleverandører, men indenfor 

rammerne af konkrete driftsaftaler. 

De praktiserende læger (fastleger i Norge og huslæger eller familielæger i Sverige og 

Finland) har generelt en vigtig gatekeeper funktion – om end det i Sverige er muligt uden 

henvisning fra praksislæge at opsøge sygehussystemet, der på den anden side kan vælge at 

tilbagevisitere til praksislæge eller Vårdcentral, såfremt dette niveau skønnes tilstrækkeligt 

for den borger/patient, der henvender sig.  

Styringsmuligheder overfor praksislæger er i højere grad en del af sundhedsdebatten i Norge 

og Danmark end i Sverige og Finland, idet dog en (yderligere) opblomstring af private 

praktiserende læger i Sverige (som følge af den gennemførte Vårdvalgsreform, der giver 

udvidede rammer for etablering af private sundhedsaktører i primærsektoren) måske gør 

praksislægesystemet i det svenske terræn mere ”styringsproblematisk” end før. 

Samhandlingsreformen i Norge, der giver kommunerne øgede opgavemæssige forpligtelser 

på sundhedsområdet, sigter også imod mere forpligtende samspilsformer mellem de 

praktiserende læger og kommunerne, bl.a. gennem øget aktivering af den norske 

løfteparagraf om, at fastleger kan forpligtes til at arbejde for relevant kommune i op til og 

med 20% af den samlede arbejdstid.   

I sammenholdninger mellem praksislæger i Danmark og praksislæger i Sverige, hvor de 

ansatte praktiserende læger indgår i de traditionelle svenske Vårdcentraler (former for større 

sundhedscentre) fremføres det ofte, at de danske praksislæger har en væsentlig højere 

produktivitet end de svenske Vårdcentralers praksislæger. Produktiviteten for de private 

praktiserende læger i Sverige synes i øvrigt også at være højere end for Vårdcentralernes 

ansatte praksislæger.  

Det er et relevant spørgsmål at stille, om den privatretlige organisationsform (i f.eks. 

Danmark) og praksislægen som ejer af egen virksomhed skaber en dynamik og nogle 

incitamenter (for den enkelte praksislæge), der i sig selv er med til at skubbe                                                            

produktivitetsniveauet opad – i forhold til praksislægen i et almindeligt ansættelsesforhold.                                                                                            

Samtidig bør det erindres, at Vårdcentralernes fastansatte læger netop indgår i et integreret                                                                                      

samarbejde med andre sundhedsfunktioner, så som kronikermodtagelser, genoptrænings-                                                                                          

enheder og udredningsfunktioner – og at værdien af disse indsatser ofte overses, når 

forskelle i produktivitetsniveauer for ”private” og ”offentlige” praksislæger sammenholdes.  

Hertil kommer, at case mix for praktiserende læger i Danmark generelt kan være forskelligt 

fra case mix for praktiserende læger i Vårdcentraler, der måske i højere grad end danske 

også har forpligtelser overfor borgere/patienter med sammensatte lidelser og kombinerede 

sundhedsmæssige og sociale problemer. 
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3.0 Sverige 

3.1 Organisering og opgaveansvar 

I Sverige ligger ansvaret for størsteparten af det samlede sundhedssystem på regionalt 

niveau via 17 landsting og 4 regioner, der dækker i alt 21 län. Regionerne (Skåne, Gotland, 

Halland og Västra Götaland) er principielt udtryk for et forsøg, hvor der gennem større 

enheder søges mere sammenhængende løsninger indenfor større geografiske områder. 

Der har gennem årene været politiske initiativer i retning af generelt at reducere antallet af 

enheder og satse på et mere begrænset antal regioner. Men uden at dette er slået igennem 

via andet end de omhandlede forsøgsregioner, der nu fungerer som permanente enheder.  

I 2011 har spørgsmålet om antallet af landsting/regioner og behovet for at bygge større og 

mere bæredygtige regioner dog igen været i fokus, idet der arbejdes med et perspektiv, hvor  

en reform kan træde i kraft fra 2015. 

Landsting og regioner arbejder med såvel specialiseret som akut sygehusvirksomhed, men 

dækker også såkaldt ”närsjukvård” gennem et udbredt netværk af Vårdcentraler – med  

praksislæger og rehabilitering samt kronikermodtagelser og modtagelser i tilknytning til 

psykisk sygdom og/eller misbrug mv. 

De store universitetssygehuse og akutsygehuse samt Vårdcentralerne suppleres ofte – men 

med store variationer på tværs af landsting/regioner – af forskellige former for ”nær 

sygehuse”, der kan omfatter flere medicinske specialer, men også være specialededikerede. 

Eksempelvis arbejdes der i Stockholms Län med særlige geriatriske sygehuse og i 

eksempelvis Kronoberg Län med et særligt reumatologisk sygehus, mens der i andre län 

arbejdes med eksempelvis lungemedicinske sygehusenheder. 

En del Vårdcentraler har også akutmodtagelser og udvidede åbningstider i aften tid. De 

fleste Vårdcentraler arbejder med sundhedsfremme og livsstil og har rådgivningsenheder 

vedrørende kost, motion, stress osv. I vid udstrækning er primær sektoren således en del af 

landstingenes og regionernes ansvar. 

Der er aktuelt godt 1.100 Vårdcentraler i Sverige – det vil sige en dækningsgrad på under 

10.000 indbyggere per Vårdcentral. Med ”Vårdvalsreformen” vedrørende primærsektoren 

(2009) blev der indført frit valg til Vårdcentral, ligesom der blev strammet op omkring 

ventetider i relation til bl.a. praksislæge, hvor der nu maksimalt må gå 1 uge fra henvendelse 

til faktisk konsultation.  

Reformen gav samtidig private leverandører ret til at etablere Vårdcentraler uden driftsaftale 

med relevant landsting/region, men med krav om ydelsesfinansiering (fra landsting/regioner) 

efter samme retningslinjer som de offentligt drevne Vårdcentraler. 

I Sverige har der traditionelt, ved siden af det omfattende net af offentligt ansatte praksis-

læger som del af offentlige Vårdcentraler, været et parallelt net af private praktiserende 

læger.  

Med Vårdvalsreformen er flere nye Vårdcentraler nu etableret, hvor private praksis-læger er 

gået sammen med private sundhedsleverandører som Aleris, Capio og Carema.  

Den omhandlede nye form for Vårdcentraler supplerer de to hidtidige former. Landsting/-

regioner har drevet Vårdcentraler med egne ansatte praksislæger, sygeplejersker, fysio- og 

ergoterapeuter og psykologer mv. Men landsting/regioner har også sikret Vårdcentral-

dækning gennem driftsaftaler med private sundhedsleverandører (Aleris, Capio og Carema 

m.fl.). Disse private driftsleverandører driver også, via driftsaftaler med landsting/regioner, en 

del af de ovenfor omtalte ”nær sygehuse”.   
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Specialistsjukvård

Akut sjukvård

När sjukhus / När klinik / 

”Små sygehuse”

Vårdcentral

Kommunal vård, 

omsorg och stöd
Handicapstøtte 

og -boliger
Demens-

sygeplejersker

Distrikts-

sygeplejersker
Hjælpemidler

Rehabilitering

Medicinsk 

ansvarlige 

sygeplejersker

Udskrivnings-

planlægning

(individuel plan)

Tandpleje

Palliative 

funktioner

Ældreboliger

Hjemmetjenester

Det svenske sundhedssystem: Formelle strukturer                                         

samt formelle ansvars- og opgavefordelinger

Ansvarsniveau:

Landsting/Län

Ansvars-

niveau:

Kommune

När-

sjukvård

”Primær 

sektor”

Reforminitiativer: 

Hurtig efterbehandling og 

pleje samt omsorg i 

tilknytning til ældre 

medicinske patienter er 

overgået til kommuner. 

Ligeledes er dele af det 

psykiatriske område og 

handicapområdet 

overgået til kommunerne.

Reforminitiativer: 

Der er eksempler i Sverige på 

formelle samarbejdskonstruktioner 

mellem landsting og kommuner –

eksempelvis via fælles ejerskab til 

enheder omkring misbrug og 

psykisk sygdom eller via fælles 

lokalisering og fælles anvendelse 

af personaleressourcer.

Der vil være forskel på omfang og karakter af 

sundhedskapacitet på tværs af kommunerne 

i Sverige – billedet her repræsenterer i 

hovedsagen kommuner med 

befolkningsstørrelser på 40.000 og derover.

Praksislægerne 

er tilknyttet 

Vårdcentralerne, 

der drives af  

landstingene 

(regionerne).

Det nationale niveau (via Socialstyrelsen) har traditionelt varetaget mere overordnede og 

policy orienterede opgaver med tilrettelæggelse, rammefastlæggelse og lovgivning – og har 

ikke ageret specielt styringsintensivt i forhold til de regionale og kommunale niveauer.  

I mange sammenhænge rådgiver Socialstyrelsen, selvom styrelsen dog også forvalter et 

omfattende sæt af love og regler og herunder dækker regelsæt vedrørende såvel sygdoms- 

og sundhedsindsatser som sociale tjenester.  

Socialstyrelsen har også ansvaret for sikring af kvalitet i de forskellige indsatser og tjenester 

og har eksempelvis her beføjelser til at gå direkte til sygehusafdelingers ledere 

(virksomhedschefer), også udenom topledelsen i det pågældende sygehus.  

I de seneste år har der dog, også i Sverige, været en tendens til centralisering – jf. også de 

ovenfor nævnte forslag om færre regionale enheder. Der er i sammenhængen blevet 

etableret et nationalt ”Rikssjukvårdsnämnd”, der definerer højt specialiseret og specialiseret 

sygehusaktivitet, og som har til opgave at se på, hvilke former for højt specialiseret aktivitet, 

der hensigtsmæssigt kan samles på få universitetssygehuse.  

Varetagelsen af sundhedsopgaverne i bred forstand involverer også de 290 kommuner. 

Socialområdet og handicapområdet samt ældreplejen er, sammen med skole- og 

gymnasieområdet samt ”før skole” institutioner og undervisningsaktiviteter, de vigtigste 

kommunale indsatsfelter.  

Øgede opgaver indenfor psykiatri og ældreområdet, herunder med kommunal forpligtelse til 

at overtage pleje- og omsorgsansvar efter hurtig udredning og behandling via sygehus-

indlæggelse, er kommet til i de seneste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er flere steder i Sverige igangsat forsøg  med mere forpligtende samarbejdsformer 

mellem landsting/regioner og kommuner.  

Disse forsøg kan især observeres indenfor psykiatri- og misbrugsområdet samt i tilknytning til 

rehabilitering/genoptræning. I flere sammenhænge knyttes Vårdcentral kapacitet og 

kommunal kapacitet på den måde sammen.  



 

7 

 

18

Samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og 

den kommunale socialpsykiatri i Södertälje

I Södertälje området i den sydlige del af Stockholms Län indgik 3 kommuner – Södertälje, Nykvarn og Salem 

(med tilsammen 110.000 indbyggere) – som led i implementering af en psykiatrireform en samarbejdsaftale med 

Stockholms Läns Landsting om udviklingen af indsatsen for borgere med psykisk sygdom og varige sindslidelser. 

På den baggrund blev der etableret en fælles organisation og en fælles indsatsmodel. Landstinget og de 

involverede kommuner fortsat har ansvar for hver deres budget, men hvor der er etableret en helt ny og fælles 

udviklet tilbudsvifte, omfattende såvel behandlingspsykiatri som socialpsykiatri – og med en række koordinerede, 

sammenhængende forløbstyper, hvor behandlingspsykiatriske og socialpsykiatriske indsatsformer er integreret.

Centralt i modellen står drift af 3 fælles rehabiliteringsvirksomheder, primært for personer med psykoselignende 

problemer, samt en almenpsykiatrisk rehabiliteringsenhed for en bredere målgruppe med bl.a. sammensatte 

problemer. 

Virksomheden omfatter, personalemæssigt, såvel læger og 

sygeplejersker som fysio- og ergoterapeuter, sagsbehandlere, 

hjemmevejledere og socialrådgivere. Der er (indtil videre) 

arbejdet med ”delt ledelse”, det vil sige en leder fra landstinget 

og en leder fra kommunen, der sammen og på samme niveau 

udgør den samlede ledelse for den samlede modelorganisation.

Denne konstruktion er valgt som udgangspunkt, fordi man dermed                                                               

kan sikre, at etableringen af den fælles organisation, der i høj grad                                                        

har nedbrudt barriererne mellem landsting og kommuner (mellem                                                                

behandlingspsykiatri og socialpsykiatri) ikke medfører nye barrierer                                                         

– mellem modelorganisationen og andre, relevante funktioner i                                                                  

henholdsvis landsting (f.eks. den specialiserede psykiatriske                                                                

aktivitet) og kommunerne (f.eks. arbejdsmarkeds- og                                                                           

beskæftigelsesaktiviteterne).

”Vi har velat skapa en modell där 

individen står    i centrum, inte bollas 

mellan olika myndigheter och där behovet 

av kontinuitet och långsiktiga       

kontakter tillgodoses”

”Södertäljemodellen” – samverkan som             

startade med psykiatrireformen

Der ses to principielt forskellige samarbejdsformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk sammenflytning af kapacitet er den ene variant, hvor kommunale og regionale 

indsatsområder, der ”hænger sammen” (f.eks. socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien), 

udføres via fælles fysik, og hvor ledere og medarbejdere fra de to dele ”sidder sammen”, 

men uden at der organisatorisk eller styringsmæssigt fraviges fra henholdsvis kommunens 

og  landstingets (eller regionens) budget- og aktivitetsplanlægning for hver deres del af 

ledelser og medarbejdere. Dias ovenfor (Södertälje psykiatrien) eksemplificerer denne 

variant. 

Gensidigt forpligtende samarbejdsformer udgør den anden variant, som eksempliceres via 

dias nedenfor angående Vårdcentralsystemet i Kronoberg Län med forpligtende, 

ejermæssigt samarbejde med kommuner. 

En mere radikal udgave af denne variant (med gensidigt forpligtende samarbejde) kan ses i 

det pilotprojekt, der har været gennemført i Stockholms området, hvor Norrtälje kommune og 

Stockholms Läns landsting har etableret en fælles bestillerorganisation, som agerer overfor 

én samlet driftsorganisation, der favner over stort set alle former for sundhedsindsatser 

(almen sygehusaktivitet (en art hovedfunktionsniveau) og primærsektorielle sundheds-

indsatser).  

TioHundra, som dette pilotprojekt er benævnt, er også eksemplificeret via dias nedenfor. 

 TiHundra er netop blevet evalueret af en uafhængig, forskningsbaseret instans, der i alt 

væsentligt finder projektet perspektivrigt, og som fremhæver de lettere forløbs- og 

koordinations-mekanismer mellem kommunale sundhedsindsatser og sygehusindsatser.  

TiHundra konstruktionen ville svare til, at alle indsatser for et mindre dansk sygehus og alle 

sundhedsaktiviteter i kommunerne i dette optageområdet planlægges og styres samlet, og at 

samme organisatoriske enhed dermed havde ansvaret for alle former for kommunale 

sundhedsindsatser og almene sygehusindsatser for borgerne i de involverede kommuner. 
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Kronoberg Län – akut sjukvård og närsjukvård

Växjö

Centrallasarett

et Väx

Ljungby

lasarett

Vårdcentralen

Birka
Vårdcentralen

Dalbo

Specialisert och

allmän sjukvård, 

inkl. 

akutmottagning

og -vård

Allmän

sjukvård, inkl. 

akut-

mottagning og 

-vård

Vårdcentralen

Braås
Astma-/KOL mottagning

Barnavårdscentral

Diabetesmottagning

Psykiatri 

Provtagning

Röntgen

Terapeut m.v.

Distriktsläkar

Distriktssköterske

IT og kommunikation:

Fælles 

patientadministrativ 

funktionalitet, fælles 

elektronisk 

patientjournal, fælles 

medicinmodul

Kommuner

Beroende-

centrum
Landsting og 

kommuner:

Fælles ejet og 

drevet enhed for 

aldersgruppen 16-

30 år, misbrugs 

samt kombineret 

misbrug og psykisk 

lidelse

Kronoberg Län har haft forsøg med fælles 
ejerskab af sundhedskapacitet på tværs af län og 

kommuner. Misbrugs- og psykiatriområdet har 
været først. Nu følger rehabiliteringsfeltet, så 

specialiseret og almen rehabilitering kan 

samordnes indenfor fælles organisatorisk ramme. 

Kronoberg Län har haft væsentlige gevinster ud af 
etablering af fælles sundheds IT på tværs af 

sygehuse og Vårdcentraler.  

16

Norrtälje er en kommune med 55.000 indbyggere, nordøst for Stockholm. I 2003 ville 

man nedlægge Norrtälje Sygehus, et akut sygehus med 90 senge. Dette førte til 

massiv folkelig modstand. På den baggrund satte Stockholms Län og Norrtälje 

Kommune sig for at etablere en fælles driftsvirksomhed for landstingets og 

kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet. I 2006 blev der etableret det 

såkaldte ”TioHundra” nævn med politisk repræsentation fra landsting og kommune, og 

i løbet af året blev driftsvirksomheden TioHundra A/B sat i gang.

TioHundra nævn og driftsvirksomhed finansieres ved at landstinget og kommunen 

hver for sig leverer ressourcer ind i samarbejdet. I 2010 har  

TioHundra nævnet et budget på ca. 2,0 mia. svenske                                                 

kroner ca. 40 % fra kommunen, resten fra landstinget. 

TioHundra nævnets forvaltning udgør bestillerenheden,                                                                               

og samtlige offentlige driftsopgaver fra sygehusdrift og drift                                                                                                 

af de udvidede lægehuse/sundhedscentre (Vårdcentralerne), 

til drift af hjemmepleje, ældreomsorg, pleje for sindslidende 

mv. udføres af driftsvirksomheden. 

TioHundra har som driftsvirksomhed store frihedsgrader                                            

, så lang tid rammerne fra TioHundra nævnet og de indsats-

mæssige forudsætninger, herunder præmisser for kvalitet og                                              

service overholdes. Dette betyder, at TioHundra kan vælge

at kontrahere med private leverandører omkring leverancer 

af sundhedsmæssige og sociale tjenester.

TioHundra er blevet evalueret – og har i evalueringen fået                              

overvejende ros og opbakning. Den én strengede ansvars-

struktur på tværs af sygehustjenester og kommunale 

sundhedstjenester samt kommunale sociale indsatser

vurderes at have givet mere sammenhæng for borgere, 

mere effektiv samlet drift og bedre kapacitetsudnyttelse.

Etablering af en fælles driftsorganisation mellem landsting og 

kommune, TioHundra nævn og A/B i Norrtälje

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har i de senere år været en klar præmis om, at ressourcerne til sundhed i øget omfang 

skal gå til primærsektoren samt til kommunernes opgavevaretagelse. 

Fra nationalt niveau kan der, jf. ovenfor, konstateres en øget tendens til at sætte finansierede 

projektforsøg i gang samt til at arbejde med resultatorienterede bevillinger i forhold til 

udvidede kommunale indsatser på bl.a. ældreområdet, men også i forhold til psykiatri, 

herunder børne- og ungepsykiatri, samt handicapfeltet. 

Ligeledes er der incitamenter til pilotprojekter, som forudsætter gensidigt forpligtende 

samarbejder mellem kommuner og landsting/regioner.  
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De tidligere nævnte øgede forpligtelser for kommunerne på psykiatri- og ældreområdet 

udgør i sig selv et signal i retning af øget kommunalt ansvar for sundhedsopgaver og 

sundhedsrelaterede opgaver. 

Endelig har landstingene/regionerne udformet strategier, der signalerer klare mål om 

balanceforskydninger fra det specialiserede sygehussystem og det sygehusbaserede 

akutmedicinske område til ”närsjukvården” og primærsektoren, det vil sige til bl.a. 

Vårdcentral systemet. 

 

 

 

 

 

Med den forholdsvis decentrale struktur og den forholdsvis store decentrale beslutnings-

myndighed i det svenske system, appliceres forudsætningerne om balanceforskydninger til 

fordel for primærsektoren (Vårdcentralerne mv.) og kommunerne imidlertid forskelligt og i 

forskellige former for tempo på tværs af landsting/regioner.  

Samlet set er ressource-anvendelsen til primærsektoren (via landsting/regioner) og til 

ældreområdet samt handicapområdet (via kommuner) dog vokset mere over de senere år 

end ressourcerne til det specialiserede udrednings- og behandlingssystem i sygehusregi.  

Det er vigtigt at understrege, at det svenske Vårdcentralsystem, selvom det administreres via 

landsting/regioner, i en dansk forståelse udgør en del af det samlede primærsektorielle 

system, og at netop Vårdcentralernes dækningsgrad og funktionsmåde, samt Vård-

centralernes opgavevaretagelse i forhold til rehabilitering og kronikeromsorg, giver en helt 

anden konjunktur for nogle af de debatpunkter, der præger diskussionerne i Danmark, når 

det gælder den fremadrettede varetagelse af opgaverne i det nære sundhedsvæsen.  

Eksempelvis er der i Sverige mindre debat om behovet for at decentralisere kroniker-

indsatser, fordi denne decentralisering i vid udstrækning eksisterer i forvejen, gennem 

etablerede kronikermodtagelser i Vårdcentralerne og dermed i det primærsektorielle system.  

”Overgange” mellem sygehussystemet og det primærsektorielle system i forhold til 

kronikeromsorg problematiseres også i mindre grad i Sverige, fordi sygehussystemet og 

Vårdcentralsystemet hænger organisatorisk og ansvarsmæssigt sammen. Og det er typisk 

for projekter, der arbejder med forbedrede forløb for borgere med kronisk sygdom, at de 

primært involverer ”närsjukhus” eller specialsygehus i nærområder sammen med 

Vårdcentraler. Og i færre tilfælde inddrager kommuner.  

 

3.1.1 Den ældre medicinske patient 

Det øgede kommunale opgaveansvar, med hurtig overtagelse af udskrevne ældre 

medicinske patienter, har sat mere fokus på ”overgange” mellem landsting/regioner og 

kommuner, og der er en række pilotprojekter i gang i Sverige, hvor den kommunale 

ældrepleje og -omsorg går ind i forpligtende samarbejdskonstruktioner med såvel sygehuse 

som Vårdcentraler (jf. også eksempel via dias nedenfor).  

Der er herunder også eksempler på, at der etableres samlede kapacitetskæder, sådan som 

det eksempelvis er tilfældet i Stockholm, hvor  akutmodtagelsesfunktionen på S:t Görans 

(det største akutsygehus i Stockholm) kapacitetsplanlægger sammen med bl.a. specielle 

geriatriske närsjukhuse, der igen samarbejder med relevante Vårdcentraler og kommuner.  

”För at nå dit ska resurser omfördelas från sjukhusens akutsjukvård till primärvård, närsjukvård 

och den planerade vården. Den vård som finns i patientens närhet skal öka, medan annan vård 

skal koncentreras”. 

”Framtidens sjukvård. Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.” 
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Samarbejde mellem kommunen i Nacka og private 

leverandør på geriatriområdet, Nacka Geriatriken

”Nackageriatriken” er beliggende på Nacka nærsygehus i Nacka

kommune, som hører under Stockholms Län. 

Nackageriatriken, der drives af Aleris ud fra indgået driftsaftale med 

Stockholms Läns Landsting, har specialiseret sig i pleje af ældre og  

avanceret medicinsk omsorg og pleje i hjemmet.

Nackageriatriken tilbyder hjælp til borgere/patienter over 65 år, der har været udsat for en akut sygdom, eller som 

oplever forværring af en kronisk sygdom, og som har brug for medicinsk vurdering, behandling eller genoptræning.

Den avancerede hjemmesygepleje omfatter palliativ pleje for alle aldersgrupper, idet personalet på et af 

sengeafsnittene er specielt uddannet til at yde palliativ pleje. 

Adgang til indlæggelse eller indskrivning i den avancerede hjemmesygepleje er åben 24 timer i døgnet. Den 

avancerede hjemmepleje omfatter også et ældre team, der fokuserer på pleje og omsorg for ældre borgere/patienter 

med sammensatte lidelser (flere kroniske sygdomme, co morbiditet mv.). Nacka kommunes ældre enhed og 

Nackageriatriken samarbejder omkring forbedret støtte og information inden udskrivelse fra Nackageriatriken. Målet 

er at få patienter og borgere til at føle sig mere sikre og bedre forberedte på situation og udfordringer, når den ældre 

medicinske patient kommer hjem. 

Nackageriatriken har fysisk kapacitet på Nacka nærsygehus. Der er således tale om et eksempel, hvor sygehusside 

og kommuneside samarbejder om udredning, behandling samt pleje og omsorg i tilknytning til den ældre medicinske 

patient, herunder den ældre med kronisk sygdom, og hvor der ikke alene anvendes en privat driftsleverandør, men 

også fysik på et i øvrigt offentligt drevet sygehus.

Kommunernes ansvar overfor hurtige interventioner i tilknytning til den ældre medicinske 

patient, via aflastningspladser og hjemmetjenester samt udgående teams og rehabiliterende 

indsatser, er blevet konkretiseret og i højere grad end før gjort til genstand for regelværk og 

standarder, idet sygehusenes ansvar nu i høj grad er fastlagt som den egentlige udrednings- 

og behandlingsmæssige intervention, mens kommunerne forudsættes (hurtigt) at tage over 

med pleje og omsorg samt med monitorering og interventioner, der forhindrer tilbagefald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunerne har i sammenhængen ansvaret for mindre komplekse udrednings- og 

behandlingsindsatser i beskyttede boliger (ældre og handicappede) og på plejehjem, ligesom 

kommunerne kan vælge at tilbyde hjemmetjenester i de tilfælde, hvor det kan være 

vanskeligt for borgeren (som følge af handicap eller funktionsnedsættelse) at benytte 

relevant Vårdcentral.  

I de særlige statslige bidrag til kommunerne (jf. også nedenfor omkring finansiering) er der 

for perioden 2011-2014 afsat midler til bl.a. pårørende støtte specifikt  i tilknytning til den 

ældre medicinske patient, ligesom der er afsat ganske store midler – næsten 4 mia. SEK – til  

såkaldt ”præstationsbaseret” aktivitet i forhold til de mest syge ældre patienter, idet der bl.a. 

satses på en markant udbygning af kommunernes udgående tjenester og hjemmetjenester 

samt på innovative former for organisering og styring, der kan skabe sammenhæng mellem 

landstingenes/regionernes og kommunernes indsatser i forhold til den ældre medicinske 

patient. 

Der anvendes i stigende omfang former for resultatorienterede bidrag, hvor landsting/-

regioner og kommuner får dækket udgifter, hvis forudsatte resultater opnås, eller hvis 

forudsatte former for aktiviteter realiseres. Til den sidstnævnte kategori hører også 

registreringer i ”Senior alert” – en form for risikosystem, der muliggør speciel monitorering af 

ældre med forskellige kendetegn, samt ældre der har været igennem bestemte typer af 

hændelser, eksempelvis faldulykker – samt registreringer i bestemte kvalitetsregistre 

(demensregistret m.fl.).  

Ligeledes ydes der bidrag til landsting/regioner og kommuner, der indgår i de såkaldte 

”Öppna jämförelser” – der omfatter et konkret afsnit om ”Vård och omsorg om äldre” med 
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sammenligninger på tværs af landsting/regioner og kommuner vedrørende bl.a. forekomst af 

underernæring, faldulykker og tryk sår mv. samt omfang af risikovurderinger indenfor 

rammerne af systematisk stratificering. 

Öppna jämförelser omfatter også indikatorer for, hvordan kommuner håndterer pleje- og 

omsorgsbehov efter sygehusindlæggelser, eksempelvis efter apopleksi. 

Der arbejdes gennem Socialstyrelsen med et samlet værdigrundlag for ældreomsorgen, idet 

dette arbejde omfatter en række konkrete initiativer, rettet mod bl.a. fælles metoder og fælles 

sprog, men også orienteret mod kommunernes minimumsforpligtelser og maksimale 

muligheder, når det gælder pleje og omsorg samt behandling mv. i relation til ældre 

borgere/patienter. 

 

3.1.2 Kronisk syge borgere 

Arbejdet med kronisk syge borgere er opprioriteret gennem de senere år, i landsting/regioner 

og i kommuner, men kun i begrænset omfang ud fra nationale retningslinjer og incitamenter. 

Der er enkelte nationale og tvær regionale initiativer i gang i forhold til især KOL,  men det er 

primært landsting/regioner der driver udviklingen i retning af øget kapacitet i forhold til 

borgere med kronisk sygdom. 

Vårdcentralerne er et helt afgørende omdrejningspunkt i forhold til kronisk sygdom – med et 

voksende omfang i Vårdcentral regi, hvor også praksislægerne hører til, af forskellige former 

for ”modtagelser” – eksempelvis ”Astma/KOL modtagelse”, ”Diabetesmodtagelse”. 

Vårdcentralerne er også centrum for netværksgrupper omkring kronisk sygdom, hvor borgere 

med samme kroniske sygdom kan lære af hinanden og samtidig få rådgivning fra special-

sygeplejersker og eventuelt også fra Vårdcentralens praksislæger, når det gælder det helt 

sygdomsspecifikke. 

Kommunernes rolle i forbindelse med kronisk sygdom er forholdsvis begrænset, men der er 

systematiske uddannelsesprogrammer for personalet i mange kommuner (hjemmetjenester, 

hjemmesygepleje mv.), hvor der undervises i, hvordan specielle hensyn kan varetages i 

relation til borgere med kronisk sygdom, og hvordan kommunernes personale kan bistå i 

forbindelse med tidlig opsporing af kronisk sygdom eller identifikation af risikofaktorer 

omkring kronisk sygdom.    

Strukturen med de primærsektorielle Vårdcentraler indenfor samme organisatoriske ramme 

som sygehussystemet, og en forholdsvis generel tilstand med samme IT systemer i 

sygehussystem og Vårdcentralsystem, gør det relativt lettere at håndtere nogle af de 

problemer, der ses i en dansk sammenhæng – med to involverede sektorer, der giver behov 

for  ekstraordinært fokus på forløbsprogrammer og forløbskoordinatorer og i det hele taget 

på problemer med overgange og datamæssig kommunikation.  

 

3.1.3. Teknologi  

Der satses, i et samarbejde mellem bl.a. Socialstyrelsen og Svenske Kommuner og 

Landsting på en national samordning af informationsstrukturer og databehov for ikke alene 

sundhedsområdet, men også socialområdet – og med basis i udvalgte pilotprojekter, 

orienteret mod pleje og omsorg i kommunalt og regionalt regi. 

Center för eHälsa er en væsentlig enhed i disse bestræbelser, idet centret koordinerer 

landstingenes/regionernes og kommunernes arbejde med at udvikle og indføre fælles former 

for hjemmemonitorering og telemedicin mv. – herunder indsatserne omkring standardisering 

og anvendelse af ensartede metoder samt dataregistreringsformer på tværs af 

landsting/regioner og kommuner. 
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Bestræbelser og projekter vedrører en bred vifte af indsatser, herunder også videre 

udbygning af det webbaserede program, ”Mina vårdkontakter”, der gør det muligt for 

borgeren/patienten direkte (og især i forhold til Vårdcentraler) at bestille tid, booke og 

ombooke ambulante besøg, bestille overførsel af egne journaldokumenter, stille spørgsmål til 

specialsygeplejersker omkring kronisk sygdom, få direkte svar fra røntgenundersøgelser og 

laboratorieanalyser, få justeret medicinering og bestilt medicin, få henvisning til speciallæge 

eller fysio- og ergoterapi, gennemføre konsultationer via video, anvende funktionaliteten 

”Internetpsykiatri” samt føre egen kalender og dagbog i forhold til sundhedskontakter. 

”Mina vårdkontakter” er forskelligt udbyggede i forskellige landsting/regioner og kommuner, 

men har generelt vundet stor anerkendelse, og i en undersøgelse fra 2011 anfører 

respondenter, der anvender ”Mina vårdkontakter”, at faciliteterne i væsentligt omfang sparer 

telefontid og fremmødetid. 

Perspektiver og videre planer for udbygning af ”Mine vårdkontakter” omfatter funktionalitet 

vedrørende forløbs- og behandlingsplaner, således at patienten selv kan følge med i den 

samlede proces – og også selv gøres ansvarlig for initiativer i processen. Endvidere satses 

der på yderligere tjenester, herunder via mobiltelefon, ligesom der satses på øget omfang af 

involverede aktører. 

”Mine vårdkontakter” har, udover effekterne af de anførte muligheder og tjenester, dét 

overordnede sigte at øge borgerens/patientens egen deltagelse i alle relevante sundheds-

aktiviteter – og vurderes derfor også at være væsentligt som del af de samlede bestræbelser 

på at øge egenomsorg og egen ansvarlighed omkring sundhed og sygdom. 

 

3.2 Finansiering og udgifter 

Kommunernes og landstingenes/regionernes sundhedsopgaver finansieres primært af 

skatteindtægter, idet der i Sverige er relativt store frihedsgrader til fastlæggelse af 

udskrivningsniveau i landsting/regioner og på kommunalt niveau. 

Der arbejdes i Sverige ud fra et overordnet ”finansieringsprincip”, der minder om det danske 

totalrammeprincip, og hvor ud fra landsting/regioner og kommuner skal kompenseres, og 

ikke behøve at forhøje skatten, såfremt det nationale niveau pålægger landsting/regioner og 

kommuner nye opgaver, eller såfremt national lovgivning har afledte økonomiske effekter for 

landstings/regioners samt kommuners opgavevaretagelse. 

Der er delte meninger om, hvorvidt finansieringsprincippet fungerer efter hensigten – set fra 

landsting/regioner og kommuner vurderes det oftest, at dette i praksis ikke er tilfældet.  

Knapt ¾ af landstings/regioners indtægtsgrundlag hidrører fra egne skatteindtægter. Hertil 

kommer generelle statsbidrag fra nationalt niveau (i 2010 ca. 6% af det samlede indtægts-

grundlag for landsting/regioner) samt øremærkede statsbidrag (i 2010 ca. 2% af det samlede 

indtægtsgrundlag for landsting/regioner).  

Der er herudover et særligt, centralt bidrag til dyre lægemidler, svarende til ca. 10% af 

landstingenes/regionernes samlede indtægtsgrundlag.  

Endvidere har landsting/regioner indtægter fra brugerbetaling (praksislæger mv.).   

Det bemærkes, at landsting/regioner, udover sundhed, også har ansvar for trafik og 

infrastruktur samt regional udvikling. 

Opgavemæssigt går knapt 50% af landstingenes/regionernes samlede ressourcer til det 

somatiske sygehusvæsen, herunder de specialiserede og akutte sygehusopgaver. 

Tilsvarende går knapt 10% af ressourcetrækket til behandlingspsykiatrien. 
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Primærsektoren står for knapt 20% af de samlede udgifter, i alt overvejende grad via 

Vårdcentralerne, men også til de tidligere omtalte ”närsjukhuse”. Yderligere 5% af udgifterne 

går til specielle sundhedsopgaver, herunder tandpleje samt forsøg med samarbejds-

konstruktioner med kommuner indenfor sundheds- og ældreområdet. 

Ses der på kommunesiden, går ca. 20% af de samlede kommunale ressourcer til ældrepleje 

og -omsorg, mens godt 10% går til handicaphjælp i bred forstand, herunder psykiatri (både 

institutionelt baseret samt hjemmetjenester). Yderligere ca. 5% af ressourcerne går til 

familiemæssig støtte samt til rehabilitering og genoptræning – idet Vårdcentralerne 

(landsting/regioner) står for hovedparten af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne. 

Kommunernes udgifter i øvrigt går i meget høj grad til uddannelsesområdet (folkeskoler og 

gymnasieskolder mv.) samt til ”før skolealderens” forskellige institutions- og uddannelses-

tilbud. 

Finansieringsgrundlaget for kommunerne udgøres i væsentligt omfang af de kommunale 

skatter (ca. 70% af det samlede indtægtsgrundlag), mens generelle og øremærkede statslige 

bidrag udgør i alt godt 15%. Hertil kommer indtægter, hidrørende fra forskellige former for 

brugerbetaling. 

Der er ingen kommunal medfinansiering i Sverige, og i det hele taget er ændringer i 

prioriteringen mellem forskellige områder meget afhængig af, at policies fra nationalt niveau 

får gennemslagskraft gennem Svenske Kommuner och Landsting. Og at landsting/regioner 

og kommuner i deres egen planlægning tager hånd om behov for ændrede prioriteringer og 

ressourcetildelinger. 

Svenske Kommuner och Landsting er en samlet organisation for landsting/regioner og 

kommuner, hvor netop samlingen måske gør det lettere, alt andet lige, at opnå fælles policy 

orienterede retningslinjer på tværs af det regionale og det kommunale niveau.  

Det er i sammenhængen et tilsvarende strukturelt forhold, at Socialstyrelsen favner over 

såvel sociallovgivning og sundhedslovgivning. 

 

4.0 Norge 

4.1 Organisering og opgaveansvar 

Norge overførte med sykehus- og helseforetaksreformen i 2002 ejerskabet til sygehusene til 

nationalt niveau og med etablering af 5 dekoncentrerede helseregioner (regionale helse-

foretak), der varetager ”sørge for ansvaret”, det vil sige ansvaret for at sikre borgerne de 

sygehustjenester, der følger af national lovgivning og nationalt fastlagte policies.  

Antallet af helseregioner er senere reduceret til 4. Helse Sør-Øst regionen samler nu de 

store sygehuse i Oslo, idet bl.a. Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus, de to største 

norske sygehuse ved sygehus- og helseforetaksreformens ikrafttrædelse, tidligere hørte til 

henholdsvis Helse Sør og Helse Øst. Disse to store sygehuse er nu (sammen med andre, 

mindre sygehuse i Oslo) fusioneret til Oslo Universitetssygehus med ca. 20.000 

medarbejdere.  

Principielt kan helseregionerne anvende private leverandører og udenlandske leverandører 

til at sikre det omhandlede ”sørge for ansvar”, hvor principperne i høj grad har basis i 

bestiller-udfører modellen. Anvendelse af private og udenlandske leverandører ses da også, 

men anvendes, ikke mindst under den aktuelle (Arbeiderparti ledede) regering, kun i mindre 

omfang. 

Langt størsteparten af sygehusproduktionen udføres af de offentlige helseforetak, som der 

nu er i alt 16 af, og som for manges vedkommende favner over flere sygehuslokaliteter.  
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Helseforetakene står for alle former for sygehusaktivitet – højt specialiseret, specialiseret og 

almen udredning og behandling, akutmedicin samt specialiserede former for rehabilitering. 

Helseforetakene varetager endvidere de behandlingspsykiatriske opgaver, idet der i Norge 

lægges stor vægt på organisatorisk integration af somatik og psykiatri. 

Helse- og Omsorgsdepartementet har, gennem ”ejer enheden” og ”bestiller enheden” (der 

formelt er adskilte enheder, jf. bestiller-udfører modellen) en meget stærk styringsmæssig 

platform overfor de regionale helseforetak og de producerende helseforetak (de egentlige 

sygehuse). 

Siden reformen har også Helsedirektoratet (lidt a la Sundhedsstyrelsen i Danmark) fået 

(stærkt) øgede beføjelser og intensiveret styringen gennem udvidet omfang af vejledninger 

og regelsæt samt gennem udvikling af standarder vedrørende kvalitetsstyring og 

patientsikkerhed – og standarder i forhold til bestemte former for specialiseret og højt 

specialiseret aktivitet (krav til volumen og optageområder). 

Også i forhold til kommunernes varetagelse af helseopgaver spiller Helsedirektoratet en 

væsentligt øget rolle, herunder i sammenhæng med krav til varetagelse af behandlings-

opgaver på plejehjem og i ældreomsorg mv. samt krav til rehabilitering og kompetencer 

omkring rehabiliteringsindsatser. 

Konsolideringen af sygehusvæsenet står i skarp kontrast til den kommunale sektor, hvor der 

fortsat ageres med en struktur, der omfatter i alt 430 kommuner, herunder flere kommuner 

med meget små indbyggertal. Stort set uden undtagelser opfatter de fleste professionelle 

sundhedsledelser den kommunale struktur som en anakronisme, men der er i Norge stærke 

traditioner og følelser omkring det lokale, kommunale selvstyre og i alle partier kan der 

observeres vanskeligheder med at skabe ensartede holdninger til, hvordan den kommunale 

struktur kan gøres mere nutidig og bæredygtig.  

Jf. nedenfor ser det ud som om den såkaldte ”Samhandlingsreform”, der forudsætter 

systematisk overførsel af langt større ansvar for og omfang af sundhedsopgaver i kommunalt 

og primærsektorielt regi, kan være en form for løftestang for øget forpligtende kommunalt 

samarbejde og for tværkommunal anvendelse af kapacitet. Mange af de mindre kommuner 

indser, at de ikke vil kunne leve op til Samhandlingsreformens krav om øget kommunal 

varetagelse af sundhedsopgaver, medmindre der skabes grundlag for fælles og fler- 

kommunale løsningsformer. 

Kommunerne har ansvaret for en række velfærdsområder, herunder børnehaver og 

daginstitutioner, skoler, fysisk planlægning og sociale samt sundhedsmæssige forhold. 

Praksislægerne er tilknyttet kommunerne og har driftsoverenskomst med kommunerne. 

De helt væsentlige sundhedsopgaver, der varetages via kommunerne, omfatter ældrepleje- 

og omsorg, men i øget udstrækning også egentlige udrednings- og behandlingsopgaver. 

Tilstedeværelsen af kommunale læger, tilknyttet plejehjem eller ældreområdet, skaber en del 

af fundamentet for denne udvikling, som dog også fremmes af en række offensive pilot-

forsøg, der har kunnet observeres siden 2005, hvor såkaldte ”geriatriløft” har fokuseret på 

udvidet omfang af specialiserede kompetencer for sygeplejersker og andet sundheds-

personale, men også på forstærkede og lægebetjente ambulante indsatser i kommunalt regi.  

Også på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet har der været tale om øgede indsatser 

i kommunerne, men indtil nu med meget varierende intensitet og systematik på tværs af 

kommuner. Det samme gælder for rehabiliterings- og genoptræningsindsatserne, hvor 

kommunernes opgavevaretagelse dog generelt er øget, og hvor der i sygehussystemet 

(gennem de seneste 3 år) har været tale om en kontinuerlig nedgang i omfanget af indsatser. 
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Vagtlæge-

ordningen

Kommune-

psykiater

Regionale Helseforetak

Helseforetak

Kommunal helse         

og omsorg
Handicapstøtte 

og -boliger

Ledende 

overlæge og 

medicinsk 

faglig rådgiver

Distrikts-

sygeplejersker
Hjælpemidler

Rehabilitering

Helsestationer 

(børn og unge)

Udskrivnings-

planlægning

(Individuel Plan)

Sygepleje 

(psykiatri, 

ældre mv.)

Palliative 

funktioner

Ældreboliger

Hjemmetjenester

Det norske sundhedssystem: Formelle strukturer                                         

samt formelle ansvars- og opgavefordelinger

Ansvars-

niveau:

Stat

Ansvars-

niveau:

Kommune

”Primær 

sektor”

Plejehjem – ofte 

med  tilknyttet 

lægelig ressource

Der vil være forskel på 

omfang og karakter af 

sundhedskapacitet på tværs 

af kommunerne i Norge –

billedet her repræsenterer i 

hovedsagen kommuner 

med befolkningsstørrelser 

på 20.000 og derover.

”Spesia-

listhelse-

tjeneste”

Reforminitiativer: 

Samhandlingsreformen, der træder i kraft fra 2012, udgør et samlet initiativ, der 

har til formål at udvide kommunernes ansvar for sundhedsområdet – og som 

følges af overførsel af ca. 5 mia. NOK, der tages fra sygehussidens pulje for 

aktivitetsbaseret  finansiering. Reformen er en afspejling af forskellige igangsatte 

initiativer (fra ca. 2005) i bl.a. Drammen og Trondheim samt Bergen, idet disse 

initiativer (der er blevet systematisk evalueret) alle har omfatte udvidede 

kommunale opgavevaretagelse på sundhedsområdet. Kommunal medfinansiering 

som virkemiddel har været diskuteret intenst i forbindelse med 

Samhandlingsreformen. Der indføres kommunal medfinansiering fra 2012, idet 

dog det kirurgiske område er holdt udenfor.

Reforminitiativer: 

En del kommuner har i de 

senere år etableret 

lægebemandede 

intermediære enheder med 

henblik på aflastning af 

sygehussystemet (”en seng 

på vej hjem”). I udgangs-

punktet har disse enheder 

haft fokus på den ældre 

medicinske patient, men flere 

kommuner udvider nu dette 

fokus til også andre 

patientgrupper. Lægelige 

ressourcer i kommuner har i 

forvejen været mere udbredt i 

Norge end i f.eks. Danmark –

og er også basis for en 

udvidelse af ambulant 

aktivitet i kommunerne og af 

udgående teams, forankret i 

kommunale funktioner.

Intermediære

sengeenheder

Sundhedsfre

mme og 

forebyggelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste kommuner har tilknyttet en ansvarlig ledende speciallæge, der ofte figurerer højt 

oppe i det samlede kommunale ledelsessystem, og som har ansvaret for kvalitet og 

faglighed i tilknytning til de sammenhænge, hvor kommunen arbejder med sundhed – og 

som også udgør en form for fælles ressource, der på tværs af forvaltninger og funktioner kan 

systematisere indsatser i tilknytning til bl.a. opsporing, sundhedsfremme og forebyggelse. 

Det er en væsentlig forskel mellem det danske og det norske sundhedssystem, at praksis-

sektoren i Norge er tilknyttet det kommunale niveau, og at det er det kommunale niveau, der 

indgår driftsoverenskomst med de praktiserende læger – ligesom det er kommunerne der 

driver vagtlægeordningen. 

Principielt er de praktiserende læger forpligtede til at lægge op til 20% af deres arbejdstid i 

tilknytning til kommunale sundhedsopgaver, men det er langt fra alle kommuner der har 

aktiveret denne løfteparagraf – idet mange kommuner ser det som en fordel, via 

driftsoverenskomsterne med de praktiserende læger, at kunne overdrage store dele af de 

individuelle sundhedskontakter til praksissystemet. 

I tilknytning til Samhandlingsreformen er det fra nationalt hold varslet, at der kan komme 

ændringer i rammebetingelserne for praksissektoren, men eventuelle ændringer her er 

endnu ikke konkretiseret, endsige aftalt/besluttet.  

Fylkerne i Norge (svarende til de gamle danske amter og til landsting/regioner i Sverige) har 

ingen udførende sundhedsopgaver, idet dog det nationale Helsetilsyns kontrolsystem, 

svarende til bl.a. de danske embedslæger, er forankret i fylkerne.   

Samhandlingsreformen er uden tvivl det helt væsentlige, fælles rammegrundlag for de 

kommende års udvikling i forhold til ældreområdet og den ældre medicinske patient.  

Det er her typisk, at det i tilknytning til reformen formuleres, at et begreb som ”ældrebølgen” 

er ude af pagt med virkeligheden, fordi den stærkt øgede andel og det stærkt øgede antal af 

ældre vil være en permanent tilstand, for så vidt som fremskrivninger/prognoser taler om en 

tendens frem til i hvert fald omkring 2060.  
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Øre nese hals 

lidelser – utredning 

og operasjoner 

samt ”vedlikehold”

Dialysesatelitt

(dialyse i eget 

hjem)

Palliativ enhet –

inkl. rehabilitering, 

kreftpasienter

Intermediær enhet 

(eldre medisinsk 

enhet)

Graviditetsklinikk

Storbruker enhet 

(observasjon, 

vedlikehold, 

rehabilitering, 

forebygging) 

Medisinsk Center – tverrkommunalt og på tvers                                           

av de spesialiserte og kommunale helsetjenester

”Samhandling i Vest – på rett vei mot framtiden”

”Samhandlingsprosjekt mellom Helse Bergen og 

kommunene Fjell, Askøy, Sund og Øygarden”

Distriktspsykiatrisk 

senter for voksne

Gensidigt forpligtende samarbejdsprojekt mellem Helse Bergen og kommunerne Fjell, 

Askøy, Sund og Øygarden. Fælles finansiering af anlæg og drift. Aflastning af 

sygehussystemet. Markant udvidelse af nære sundhedstilbud. Fælles lægetjenester –

fastlæger, læger fra Helse Bergen samt kommunalt ansatte læger. Kompetenceudvikling 

og kompetenceløft i det kommunale sundheds- og omsorgssystem

De udviklede tjenester i 
Fjell og nabo-

kommunerne er præget 
af fokus på kapacitets-
mæssig optimering –

gennem samlet 
lokalisering af forskellige 

former for 

sundhedskapacitet, så 
specialiserede 

ressourcer, herunder 

læger, kan anvendes på 
tværs af de mange 
tilbud. Fjell har en 

ledende overlæge med 
fagligt ansvar for 

kommunens 

sundhedstjenester. 
Samtidig ledes den 

intermediære enhed af 

en kommunalt ansat 
almen medicinsk 

speciallæge. Andre 

tilbud, f.eks. 
dialysesatelitten og det 

distriktspsykiatriske 

center bemandes af 
ressourcer fra 
sygehusregi. 

Også langvarige sammensat sygdom (herunder kronisk sygdom) anføres som del af basis 

for Samhandlingsreformen – og behovet for at opgradere kommunernes kapacitet og 

kompetencer i forhold til håndtering af problemstillingerne omkring kronisk sygdom, herunder 

viljen og evnen til i højere grad at ansvarliggøre den enkelte borger og sikre metoder og 

redskaber, der kan medvirke til at øge egenomsorg og mestring af eget liv og egen sygdom. 

Generelt satses der i Norge, som i Danmark, på markant udvidet omfang af hjemmetjenester 

– både i forhold til den ældre medicinske patient samt i forhold til borger med kronisk 

sygdom. Også den dansk udviklede KOL kuffert prøves af i disse sammenhænge. 

Der er i de fleste kommuner initiativer og tiltag med inddragelse af frivillige samt foreninger, 

herunder patientforeninger. Det norske samfund har generelt en ganske omfattende 

motionskultur, som der mange steder – i et samspil mellem idrætsforeninger og kommuners 

sundhedsforvaltninger – bygges videre på, og hvor infrastrukturen for fodbold- og 

håndboldklubber, skiklubber og svømmeklubber bringes mere og mere i spil i forbindelse 

med behovene for at understøtte sund livsstil. Og hvor en del kommuner viser vejen gennem 

systematiske samarbejdsaftaler og forskellige former for finansieringsmæssige joint ventures 

i forhold til sportsklubberne. 

Det anførte billede afspejler en anden tendens i udviklingen af især primærsektoriel 

kapacitet, der deler sig i to sammenhængende spor. 

For det første et stærkt fokus på fysisk at holde sammen på forskellige former for 

sundhedskapacitet, hvor relativt dyre, specialiserede ressourcer, herunder læger, kan 

anvendes på tværs af flere former for indsatser – eksempelvis en almen medicinsk læge eller 

en specialiseret sygeplejerske med kompetencer indenfor det geriatriske område, der vil 

være relevante ressourcer i sammenhæng med eksempelvis en intermediær enhed, men 

også i tilknytning til rehabiliteringsforløb samt mindre udrednings- og behandlingsopgaver. 

For det andet et stærkt fokus på at udvikle kapacitet, der anvendes samtidigt/parallelt af 

”normal samfundet” og bl.a. borgere med kronisk sygdom eller ældre med behov for social 

og sundhedsmæssig støtte.  
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Forstærket kort tids afdeling i 
kommunalt regi (lægebemandet 

intermediær enhed)

Tværfagligt ambulant geriatrisk og 
neurologisk team i kommunalt regi

Geriatrisk og neurologisk 
ambulatorium i kommunalt regi

Læge tjenester til afdeling og team 
samt ambulatorium via sygehuslæger 

og egne, kommunale læger plus 
praksislæger

Medicinske 

fokusfelter:

•Geriatri

•Neurologi

•Palliation

•Rehabilitering

Geriatrisk 

Kompetencecenter i 

Drammen: 

Samarbejdsprojekt 

mellem Sygehuset 

Buskerud i 

Drammen og 

Drammen 

Kommune

GERIATRISK KOMPETENCECENTER I DRAMMEN

Formål: At sikre mere omkostningseffektive sundhedsløsninger gennem 

formelt samarbejde mellem sygehus og kommune.

Status: Startet som pilotprojekt, efter evaluering nu i almindelig drift.

Evalueringsresultater: Reducerede udgifter – reduceret behov for 

indlæggelser, billigere forløb i kommunalt regi, færre fejlbehæftede 

visitationer, færre korte sygehusindlæggelser og hurtigere håndtering til  

kommunale tilbud. 

Kvalitet: Brugere/patienter angiver at have oplevet øget kvalitet. 

Kommunale

sundheds-

indsatser

Sygehus-

indsatser

Praksis 

lægers 

sundheds-

indsatser

Kompetencemæssige  fokusfelter:

”Geriatriløftet i Drammen” (som det 

populært kaldes) omfatter samarbejde med 

universitet med henblik på løbende at 

monitorere kompetencebehovene i forhold 

til de flere og flere sundhedsopgaver, 

Drammen kommune påtager sig (via 

Geriatriløftet, men nu også via 

Samhandlingsreformen).

Jf. dias ovenfor er Fjell kommune i Vestnorge, der er primus motor i et tværkommunalt 

samarbejde med fælles sundhedskapacitet, og som alene af den grund lægger sig pænt ind i 

anbefalingerne via Samhandlingsreformen, det foreløbigt mest fremtrædende eksempel på 

disse former for fokuseret kapacitetsudnyttelse. 

Ældreområdet samt børne- og ungeområdet er her tænkt sammen, og kapaciteter som et 

svømmebassin og rehabiliteringsfaciliteter kan anvendes af såvel ældre medicinske patienter 

og kronisk syge borgere som folkeskoleklasser med programsat svømmeundervisning samt 

idrætsklubber med behov for anvendelse af motions- og styrketræningsredskaber.  

Det er symptomatisk for Fjell, at kommunens plejehjem er bygget sammen med en af 

kommunens daginstitutioner, således at de ældre borgere kan observere børnene og have 

glæde af det ”liv”, der udfolder sig. 

 

4.1.1 Den ældre medicinske patient 

Den ældre medicinske patient har været i fokus i Norge gennem en årrække – og et 

populært udtryk (”eldre bølgen” og siden ”eldre tsunamien”) gav allerede for en del år siden 

grundlag for overvejelser omkring øget opgavevaretagelse via de kommunale 

sundhedssystemer.  

Wisløff udvalget udgav i 2004 en nationalt initieret redegørelse, hvor de første mere 

systematiserede tanker omkring udvidet kommunalt opgaveansvar på sundhedsområdet blev 

formuleret – og Samhandlingsreformens tankegods kan i høj grad ledes tilbage til denne 

redegørelse samt til en analyse af helseforetaksmodellens funktionalitet, udgivet i november 

2005. 

Frederik Wisløff var samtidig kommunaldirektør i Drammen kommune, der var en af de første 

kommuner i Norge, der gennem det såkaldte ”geriatrløft” satte fokus på behovene for at flytte 

opgaver omkring den ældre medicinske patient tættere på borgerens/patientens bopæl, og 

som også i tale satte mulighederne for at lade det geriatriske lægelige speciale arbejde langt 

tættere sammen med den kommunale ældrepleje og ældreomsorg. 
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Forebyggelse af sygehusindlæggelser

”Problemstillingen i dette delprosjektet har vært: Hvilke tiltak kan forebygge                         

sykehusinnleggelser og/eller redusere liggetid hos gruppen av eldre og personer med                             

kronisk sykdom? Dette samtidig som kvaliteten i tilbudet ivaretas eller styrkes.”

(fra kortlegging og evaluering av alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og 

personer med kronisk sykdom, for Helsedirektoratet i Norge)

Kortlægningen omfatter detailgennemgang af i alt 12 projekter, men der er samtidig identificeret over 200 projekter eller 

driftsformer, hvor det er dokumenterede effekter, eller hvor der antages at være potentialer – i retning af færre sygehus-

indlæggelser og genindlæggelser. Blandt de projekter, der er gennemgået detaljeret, kan nævnes:

-Kommunal apopleksienhed i samarbejde mellem St. Olavs Hospital og Trondheim kommune med fokus også på 

hjemmerehabilitering (forbedrede funktionsniveauer, reducerede ligge tider, bedre oplevet livskvalitet) 

-Intravenøs behandling på plejehjem i samarbejdsprojekt mellem Sykehuset Telemark HF og kommuner i optageområdet – med  

fokus på kompetenceoverførsel fra sygehus til kommuner med henblik på systematiseret lokal monitorering af intravenøs 

behandling samt observation i forbindelse med urinvejsinfektioner, lungebetændelse, dehydrering mv. (signifikant reduceret antal

indlæggelser)

-Ambulerende team i samarbejdsprojekt mellem Sykehuset Østfold HF og Sarpsborg kommune – hvor Sarpsborg kommune, 

gennem intermediær enhed og via tilgang til lægeressourcer fra sygehus (tilsyn, ambulante besøg på stedet, back up) har øget 

behandlings- og monitoreringsindsatser i kommunalt regi og halveret omfang af indlæggelser fra plejehjem og beskyttede 

ældreboliger 

-Ambulerende rehabiliteringsteam for KOL med  udgangspunkt i samarbejde mellem Vestre Viken HF (Ringrike) og Ringrike

kommune, hvor begge parter stiller ressourcer til rådighed for udgående team (patienterne, der er relativt komplekse, synes at 

klare sig længere i eget hjem mellem indlæggelser end før).

 

Geriatriløftet fokuserede ligeledes på behovet for nye former for kommunale kompetencer 

(Drammen Geriatriske Kompetencecenter), herunder specialiserede sygeplejersker, ligesom 

Geriatriløftet som et af fokusfelterne havde mulighederne for radikalt at ændre den 

kommunale opgavevaretagelse på ældreområdet i retning af hjemmetjenester, udgående 

teams samt ambulante sub akutte tilbud i kommunalt regi. 

Endelig var Geriatriløftet, sammen med tilsvarende bestræbelser i andre norske kommune 

(bl.a. Sarpsborg og Bergen) eksponent for etablering af de såkaldte intermediære enheder, 

der muliggør tidlig udskrivning af ældre medicinske patienter fra sygehusregi og uden direkte 

udskrivning til eget hjem. 

Denne konstruktion er siden fulgt op andre steder i Norge, senest i Oslo området, hvor fire 

etablerede intermediære enheder, i tilknytning til forskellige sygehuslokaliteter, er blevet 

evalueret. 

 

4.1.2. Borgere med kronisk sygdom 

Kronisk sygdom er i fokus som del af Samhandlingsreformen, og der er gennem de senere 

år (af især Helsedirektoratet i samspil med bl.a. KS og de regionale helseforetak) udviklet en 

række standarder samt retningslinjer for sygehussystemets og kommunernes håndtering af 

kronisk syge borgere. Generelt er der tale om sygdomsspecifikke forskrifter og vejledninger 

mv. 

Også i Norge er der ganske mange eksempler på pilotprojekter og lignende, der tager 

udgangspunkt i netop kronisk sygdom, jf. også dias nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet set forekommer der dog at være lidt mindre direkte fokus på kroniske patienter som 

afgrænset gruppe og som genstand for forløbskoordinering mv. – i forhold til eksempelvis 

Danmark. 
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Dette kan have at gøre med i hvert fald to forhold. 

For det første har ”Individuel Plan” som koncept og lovfæstet regelsæt været gældende i 

Norge gennem en årrække. Individuel Plan forpligter sundhedsaktørerne til at udforme en 

samlet, sektor tværgående plan for udredning, behandling og efterfølgende monitorering i 

tilknytning til patienter, der har behov for langvarige og koordinerede tjenester.  

Individuel Plan har gennem årene udviklet sig til også at blive en form for de facto 

stratificeringsværktøj, der afgrænser den gruppe af borgere, der har sammensatte 

sundhedsmæssige problemer og måske også tilknyttede sociale og psykiske problemer. 

Individuel Plan er dermed også blevet et gennemgående grundlag for håndtering af kroniske 

patienter og borgere med kronisk sygdom. 

For det andet synes der at være en tendens til at håndtere ”langvarigt syge” og/eller borgere 

med ”langvarige sygdomsforløb” som én gruppe, det vil sige håndtere og opfatte kronisk 

sygdom i den mere afgrænsede forstand (KOL, type 2 diabetes mv.) som en andel af den 

bredere gruppe af patienter/borgere med sammensatte, langvarige forløb, hvor der er behov 

for koordinerede tjenester på tværs af sektorer og sundhedsaktører. 

Formuleringen, ”Storbrugerenhed”, der som kapacitetstype vinder terræn i disse år, omfatter 

da også en bredere målgruppe end de traditionelt afgrænsede kroniske sygdomme – idet der 

her satses på bistand til den gruppe af borgere, der overlever alvorlig cancersygdom eller 

alvorlig hjertesygdom eller kompleks apopleksi mv., eller som har degenerative lidelser mv. 

Idet ”storbrugerenheder” samtidig tager hånd om rehabiliterings- og vedligeholdelsesforløb 

samt livsstilsmæssig vejledning i tilknytning til borgere/patienter med netop KOL, type 2 

diabetes osv.   

 

4.1.3. Teknologi 

Der satses i stort omfang på nye former for teknologi i forbindelse med adressering af de 

fremadrettede udfordringer i forhold til behovene for sundhedsydelser og ressourcer til 

sundhed. 

Flere temaer er relevante her. 

For det første eksperimenteres der, ligesom der udføres pilotprojekter, med forskellige 

former for robotter og sensorteknologi, der kan sikre dels lettere arbejdsvilkår for 

medarbejdere i hjemmetjenester, dels muligheder for varslinger i tilknytning til eksempelvis 

ældre borgere, der bor i eget hjem. 

Det vurderes generelt, at de teknologiske udviklingsperspektiver er gode, og at udvikling af 

teknologi er den mindste del af problemet – idet borgerens mangel på accept af og tryghed 

ved de nye former for teknologiske løsninger kan være en barriere i sig selv.  

Den sociale accept af denne form for sundhedsløsninger er således afgørende – og selvom 

det antages, at der over tid, og med nye generationer, vil være tale om en stadig voksende 

accept af anvendelse af ny teknologi, så er det samtidig et problem, der i stigende grad 

anerkendes, og som kan observeres i forbindelse med pilotprojekter – nemlig at teknologi i 

hjemmet kan medføre tab af social kontakt. 

Flere kommuner, involveret i forskellige former for pilotforløb med ny teknologi, har derfor 

netop valgt at forankre løsningerne i kommunalt regi, således at brug af teknologi finder sted 

i forskellige former for kapacitet som eksempelvis beskyttede boliger og plejehjem eller på 

dagcentre. 

Denne linje svarer lidt til de erfaringer, der er gjort med dialyser uden for sygehusregi, hvor 

hjemmedialyse ikke altid har vundet frem, fordi borgere/patienter dermed mister den sociale 
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Telemedicinske løsninger i Norge

Gjennom bruk av telemedisin skal lokalsykehusene og sykestuene i Finnmark får tilgang til spesialist-

kompetanse innen akuttmedisin, medisin og kirurgi. 

Prosjektet skal heve primærlegers kompetanse i behandlingen av atopisk eksem og allergier. Målet er å utvikle 

et undervisningsopplegg for allmennpraksis der leger kan sende inn pasienttilfeller med hudfotografier og få 

tilbakemelding på om gitt behandling er Prosjektet Telemedisin i rehabilitering, skal ved hjelp av IKT 

(Videokonferanse og annen elektronisk kommunikasjon), etablere en rutinetjeneste mellom Sunnaas sykehus 

HF (SunHF), andre helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av 

personer med varig funksjonshemminger. 

Som en del av Fosen distriktsmedisinske senter skal det etableres en intermediærenhet. Telemedisinske 

løsninger vil bli brukt til å stabilisere, utvikle og forbedre samhandlingen mellom intermediærenheten og 

spesialisthelsetjenesten med fokus på pasientkonsultasjon. 

Helse Finnmark skal sammen med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) utvikle desentraliserte tjenestetilbud 

gjennom å styrke sykestuefunksjonen i fire kommuner. 

Prosjektet kombinerer PACS med et flerkanalers videokonferansesystem slik at avanserte røntgen-laboratorie-

undersøkelser med CT og MR kan fjernbetjenes. NST skal evaluere organisasjonsutviklingen.

Prosjektet har utforsket mulighetene alternative og fleksible grensesnitt for mobile tjenester, med fokus på 

hvordan slike løsninger kan bidra til at personer med kroniske lidelser og særskilte behov lettere er i stand til å 

mestre sykdom og livssituasjon. Blinde eller svaksynte med diabetes var eksempelmålgruppe i prosjektet. 

”Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling” er placeret som del af universitetssygehuset i Nordnorge. Denne 

placering har basis i, at netop dette område behøver telemedicinske tjenester for overhovedet at kunne få et samlet 

sundhedsvæsen til at fungere. Der er store afstande og én akutmodtagelsesfunktion (i Tromsø), og de specialiserede 

tjenester er alle sammen samlet på én lokalitet (i Tromsø). Baggrunden er her også en tænkning i retning af, at hvis 

telemedicinske løsninger kan bringes til at fungere i Nordnorge, så vil der ingen argumenter være for, at de ikke også 

kan bringes til at fungere i resten af Norge.

I boksene opsummeres nogle af de projekter, herunder driftsorienterede og gennemførte,                                              

der gennem årene har været udviklet via det nationale center for telemedicin.

Gjennom bruk av telemedisin 

skal lokalsykehusene og 

sykestuene i Finnmark får 

tilgang til spesialistkompetanse 

innen akuttmedisin, medisin og 

kirurgi. 

Prosjektet Telemedisin i 

rehabilitering, skal ved hjelp av 

IKT (Videokonferanse og annen 

elektronisk kommunikasjon), 

etablere en rutinetjeneste 

mellom Sunnaas sykehus HF 

(SunHF), andre helseforetak og 

førstelinjetjenesten, knyttet til 

innleggelse, utskriving og 

oppfølging av personer med 

varig funksjonshemminger.

kontakt og netværket med ligestillede. Og hvor etablering af dialysesatellitter i kommunalt 

regi derfor har vist sig at være en bedre løsning.  

For det andet bruges der mange ressourcer på udvikling af telemedicinske løsninger og 

hjemmemonitoreringsløsninger, herunder i sammenhæng med borgere med kronisk sygdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Nasjonalt senter for telemedisin”, der har hjemsted i Tromsø i Nordnorge, er det helt 

afgørende kraftcenter for udvikling af telemedicinske løsninger og hjemmemonitorerings-

løsninger.  

Logikken i placeringen af centret har været, at det i Nordnorge under alle omstændigheder er 

nødvendigt at arbejde med telemedicinske løsninger, fordi afstandene er meget store og den 

geografiske dækningsgrad med sygehuse og sundhedskapacitet meget lille. Og at løsninger 

udviklet under sådanne betingelser efterfølgende kan anvendes ethvert andet sted i Norge.   
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IT baseret kommunikation og information                                              

på tværs af sektorer og sundhedsaktører

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbejde med Helsedirektoratet i Norge – og med  basis i det etablerede 

”Norsk Helsenett”, som er kommunikationsmæssig infrastruktur for alle sundhedsaktører – igangsat et projektforløb, 

der skal sikre national standardisering af alle former for dataudveksling mellem kommuner, sygehuse og praksislæger.

Projektet er baseret på 5 igangsatte pilotprojekter, der arbejder efter ens standarder og ens udviklede typer af 

skærmbilleder. Pilotprojekterne evalueres efter en periode – og på basis af denne evaluering ”globaliseres” en samlet 

løsning til alle dele af det norske sundhedsvæsen.

Flere af ingredienserne i pilotprojekterne er inspireret af                                                                  

den såkaldte SAM:BO løsning i Region Syddanmark. 

 

For det tredje arbejdes der i Norge, som i Danmark, med data og informationer samt 

kommunikation på tværs af sektorer og sundhedsaktører. 

Der arbejdes ud fra et fastlagt princip generelt, det vil sige med alle former for data – ikke 

blot kroniker data eller andre typer af data sæt, afgrænset til bestemte segmenter.  

Virksomheden, ”Norsk Helsenett”, der ejes af helse- og omsorgsdepartementet) udgør en 

”elektronisk samhandlingsarena for helse- og omsorgssektoren i Norge”.  

Norsk Helsenett blev etableret i 2004 med henblik på at sikre én, nationalt dækkende 

infrastruktur for elektronisk samhandling og med henblik på at anvende denne infrastruktur 

som grundlag for udvikling af forskellige former for helsetjenester, der kan benyttes af alle 

relevante sundhedsaktører. 

Norsk Helsenett skal sikre en sikker IKT infrastruktur for forvaltning og kommunikation af 

information og for telemedicinske løsninger samt hjemmemonitoreringsløsninger, men ikke 

mindst standardiseret og landsdækkende samordning af vilkår og muligheder for 

informationsudveksling indenfor det samlede sundhedssystem. 

Aktuelt arbejdes der med et samlet pilotprojekt, der peger fremad mod national 

standardisering af alle former for elektronisk udveksling af udrednings- og behandlings- samt 

rehabiliterings-relevante data – mellem kommuner, herunder praktiserende læger, samt 

sygehuse. 

Implementeringsforudsætningerne er fastlagt således, at der efter en periode med det 

samlede pilotprojekt, der omfatter i alt fem geografisk spredte delprojekter, gennemføres en 

evaluering, og at der derefter satses på udrulning af en samlet national løsning, der bygger 

på præmisserne fra det samlede pilotprojekt, men derudover også tager højde for de 

justeringsbehov, evalueringen af delprojekterne medfører. 
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4.2 Finansiering og udgifter 

Samhandlingsreformen, der træder i kraft fra 2012, giver ikke alene væsentligt flere 

sundhedsopgaver til kommunerne, men også væsentligt flere ressourcer – idet der er 

overført tæt på 5 mia. NOK fra puljen for indsatsbaseret finansiering (svarende til puljer for 

aktivitetsbaseret finansiering af sygehusene i Danmark) til kommunerne.  

Samhandlingsreformen forudsættes at få betydelige konsekvenser for kommunernes 

opgavevaretagelse samt finansiering. 

Selve sygehussystemet i Norge finansieres, efter sykehusreformen i 2002 og etableringen af 

regionale helseforetak og producerende helsefortak, via det nationale budgetsystem (Finans-

loven) og dermed gennem nationalt udskrevne skatter. 

I finansieringen af de regionale hesleforetaks varetagelse af ”sørge for” ansvaret (bestiller-

rollen med udgangspunkt i nationale bestillerdokumenter med prioriteringsmæssige signaler) 

er der herunder inkluderet et udligningssystem, der tager højde for de forskellige ramme-

betingelser samt socioøkonomiske vilkår for regionerne. 

Som anført ovenfor indebærer Samhandlingsreformen præmisser om væsentlig større 

kommunal og primærsektoriel varetagelse af sundhedsopgaver.  

I udgangspunktet har kommunernes hidtidige opgavevaretagelse været finansieret via 

kommunale skatter og statslige rammeoverførsler.  

Stort set alle kommuner har lagt sig på det maksimale udskrivningsniveau, svarende til en 

udskrivningsprocent på 20. Der er fra nationalt hold en ganske stram styring med de 

kommunernes udskrivningsniveauer, hvor der er fastlagt et spænd på mellem 16 og 20 som 

udskrivningsprocent.  

De supplerende rammeoverførsler til kommunerne har haft to formål, nemlig dels at sikre en 

kommunal udligningsordning, hvor rammeoverførslerne differentieres ud fra hensyn til 

forskelle i rammebetingelser og socioøkonomiske forhold, dels at sikre et tilstrækkeligt 

indtægtsgrundlag for kommunerne til at varetage det tjenesteudbud og de service- og 

kvalitetsniveauer, der fra nationalt hold anses for hensigtsmæssige. 

De omhandlede rammeoverførsler gives uden præmisser og understøtter dermed 

tankegangen om decentralt ansvar for den eksakte sammensætning af de lokale indsatser 

og tilbud. 

Samtidig finansieres kommunernes opgavevaretagelse også af øremærkede nationale 

tilskud, hvor det netop er hensigten at påvirke kommunerne prioriteringsmæssigt. Eksempler 

på sådanne tilskud omfatter midler til yderligere fremme af indsatser i forhold til borgere med 

psykiske problemer og sammensatte sociale og psykiske problemer, tilskud til tvær-

kommunale former for sundhedsindsatser (eksempelvis én lægevagtsordning med 

involvering af flere kommuner).  

Indenfor nogle nationalt fastlagte rammer kan kommunerne desuden opkræve ejendoms-

skatter (igen indenfor et nationalt fastlagt spænd), ligesom der kan pålægges brugebetaling i 

forskellige sammenhænge, herunder også på sundhedsområdet (i forhold til praksislæge-

besøg, kontakter via lægevagtordningen, hjemmetjenester, plejehjemspladser mv.). Endelig 

modtager kommunerne også indtægter via momsrefusion. 

I Norge tales der ofte om de såkaldte ”fri indtægter”, det vil sige den del af indtægts-

grundlaget, kommunerne (ud fra forskellige forudsætninger og kriterier) kan disponere relativt 

frit over, samt de ”ikke frie indtægter”, der vedrører bestemte områder, og som ikke må 

anvendes på andre områder. 
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De ”frie indtægter” udgør ca. 70% af kommunernes samlede indtægtsgrundlag – idet 

kommuneskatterne udgør omkring 2/3 af disse 70%, mens de statslige rammeoverførsler 

udgør omtrent 1/3.   

Kommunernes opgavevaretagelse har på sundhedsområdet, herunder ældreområdet, 

omfattet udgifter til pleje og omsorg samt forskellige udrednings- og behandlingsopgaver – et 

opgavefelt, der samlet set har stået for 25-30% af den enkelte kommunes udgifter.   

Udgifterne til ”kommunehelse” (grundlæggende tiltag omkring sundhedsfremme og 

sekundær forebyggelse mv.) har fyldt 4-5% af udgifterne i kommunerne, mens sociale 

ydelser (hvor opgaveprofil og finansiering er væsentlig anderledes end i Danmark) har stået 

for 5-6% af udgifterne. 

De resterende kommunale udgifter har dækket skolesystemet samt førskolesystemet 

(daginstitutioner og børnehaver mv.) og stået for 30-35% af de kommunale udgifter. 

Samhandlingsreformen må formodes at ændre den samlede kommunale opgaveprofil, men 

dermed  også den finansierings- og udgiftsmæssige profil. Øgede former for opgaveansvar 

for kommunerne på sundhedsområdet vil alt andet lige betyde øgede udgifter og således 

også behov for et øget indtægtsgrundlag. 

Det øgede indtægtsgrundlag kommer med Samhandlingsreformen via den allerede nævnte 

overførsel af ca. 5 mia. NOK. Samtidig er kommunerne fra 2012 forpligtet til at yde 

kommunal medfinansiering, svarende til   Samtidig har reformen medført indførelse af 

kommunal medfinansiering.  

 

 

 

 

 

. 

Der har i Norge, som det i forbindelse med strukturreformen og vel også senere har været 

tilfældet i Danmark, været meget delte meninger om ikke alene Samhandlingsreformen, men 

også ibrugtagningen af kommunal medfinansiering som virkemiddel. 

Flere af de norske kommuner, der via pilotforsøg og efterfølgende drift ud fra evalueringer af 

disse pilotforsøg for alvor satte øgede kommunale indsatser på sundhedsområdet på 

dagsordenen (ikke mindst Drammen kommune fra 2005), har udtrykt betænkeligheder ved, 

at kommunal medfinansiering – snarere end at fungere som et incitament – kommer til at 

fungere som basis for yderligere ”kassetænkning” mellem helseregionerne og kommunerne. 

 Ligeledes har flere af disse (pioner)kommuner anført egne eksempler på balance-

forskydning mellem sygehussystemets og kommunernes sundhedsindsatser som afspejling 

af mulighederne for at fremme Samhandlingsreformens intentioner også uden kommunal 

medfinansiering (netop som følge af ikke at være konfronteret med kommunal 

medfinansiering).  

Også de mere forskningsprægede helseøkonomiske miljøer (ikke mindst ved Oslo 

Universitet) har sat klare spørgsmålstegn ved, om kommunal medfinansiering har de 

ønskede effekter eller i det hele taget er et egnet instrument som del af en samlet plan for 

balanceforskydning, hvor der satses på flere nære sundhedsløsninger – selvom det dog 

også anerkendes, at der kan være sygdomsgrupper, hvor det faktisk er muligt at forebygge 

indlæggelser. 

”Hensikten med kommunal medfinansiering er å gi kommunene insentiv til å tenke 

forebygging og til å bygge opp tilbud nærmere der folk bor. Slik kan noen pasienter 

unngå sykehusinnleggelser. 

Regjeringen overfører 5 milliarder kroner fra sykehusene til kommunene i 2012.” 

Fra Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside. 
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Den ordning, der træder i kraft fra 2012, når det gælder kommunal medfinansiering, omfatter 

ikke  

- Psykiatri 

- Misbrugsbehandling 

- Radiologiske undersøgelser og laboratorieprøver 

- Kirurgiske stationære forløb 

- Behandling med biologiske lægemidler 

- Fødsler samt behandling af nyfødte 

I væsentligt omfang er den kommunale medfinansiering således orienteret mod det almen 

medicinske område samt rehabilitering – og i væsentlig udstrækning mod de to hoved-

grupper, Samhandlingsreformen især fremhæver i udfordringsbilledet, nemlig den ældre 

medicinske patient samt borgere/patienter med langvarige og sammensatte problemer, 

herunder også kroniske patienter. 

Per stationært indlæggelsesforløb svarer den kommunale medfinansiering, sådan som den 

er tilrettelagt for 2012, til godt 4.000 NOK. 

 

5.0 Finland 

5.1 Organisering og opgaveansvar 

Finland har i stort omfang forankret ansvaret for sundhedssystemet på kommunalt niveau. 

Der er godt 330 kommuner i Finland. Kommunerne står som ejere af sygehusene (bortset fra 

få helt højt specialiserede sygehuse) via 21 sygehusdistrikter.  

Traditionelt har der været ganske store geografiske forskelle i service- og måske også 

kvalitetsniveauer på tværs af de 21 sygehusdistrikter. 

Den udprægede decentralisering har da også givet udfordringer, herunder betydelige 

forskelle på tværs af distrikter i henseende til ventelister til især planlagte operationer samt 

forskellige grader af specialisering og forskellige former for snitflader til de få statsligt ejede 

sygehuse.  

HDG grupper der kommunene kan forebygge en del innleggelser 
  
•HDG 4 Sykdommer i åndedrettsorganene  

•HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene  

•HDG 12 Sykdommer i mannlige kjønnsorgan  

•HDG 13 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorgan  

•HDG 23 Faktorer som påvirker helsetilstanden (rehabilitering)  

•HDG 30 Sykdommer i bryst  
 
Terje Hagen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo  
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Der har i Finland også været væsentlige forskelle på rammevilkårene for de forskellige 

sygehusdistrikter i henseende til rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder i relation til 

specialiserede former for arbejdskraft. 

Samtidig har kombinationen af relativt mange kommuner med relativt få indbyggere (lidt 

ligesom i Norge) gjort det svært for især de mindre kommuner at tilbyde optimal pleje og 

omsorg i nærmiljøerne, idet samarbejdstraditionerne på sygehusfeltet i vid udstrækning ikke 

har været suppleret med samarbejde omkring primærsektoriel kapacitet.  

Der har i Finland været forskellige reformudredninger og strukturreformovervejelser, der har 

været orienteret mod behovene for at få større enheder, der kan varetage de samlede 

velfærdsopgaver, og som er bedre i stand til at håndtere udfordringsbilledet med stadigt flere 

ældre og stadigt flere med kronisk sygdom og langvarige sygdomsforløb. 

Reformovervejelser har samtidig vedrørt behov og muligheder for øget national styring via 

mere præcise og snævrere rammer og standarder for kommunernes varetagelse af de 

samlede sundhedsopgaver. 

Der er i de seneste år blevet gennemført en stor mængde af kommunesammenslutninger – i 

lyset af presset på og behovet for mere bæredygtige enheder, der kan varetage de samlede 

velfærdsopgaver. Der har i sammenhængen været forslag fremme om nationalt fastlagte 

kommunestørrelser.  

Frivillighedsprincippet i tilknytning til sammenlægninger (og det stadigt øgede behov samt 

pres i retning af mere bæredygtige enheder) har dog indtil videre været grundlaget. Inden for 

de seneste 2-3 år er der gennemført ca. 100 kommunesammenlægninger, og Finland er 

dermed nået ned på de omhandlede 330 kommer – fra et niveau i 2008 på 415 kommuner. 

Kommunesammenlægningerne har i sig selv medført et øget omfang af samarbejde omkring 

sundhedskapacitet også i det nære sundhedsvæsen, herunder delte former for kapacitet i 

tilknytning til aflastningspladser, beskyttede boliger for ældre samt rehabilitering. 

Når det har været relativt vanskeligt at komme igennem med øget central styring af det 

samlede sundhedssystem i Finland, så hænger det formentlig bl.a. sammen med, at Finland 

i de fleste internationale undersøgelser vedrørende sundhedsvæseners performance 

kommer forholdsvis godt ud – og i mange sådanne benchmark orienterede analyser, ofte 

sammen med Sverige, ligger højt rangeret på omkostningseffektivitet, også når omkostnings-

effektivitet ses i sammenhæng med forskellige outcome baserede parametre.  

“Life expectancy” (OECD) er for Finland angivet til næsten 84 år, marginalt mere end Sverige 

– og foran Norge med godt 83 år samt Danmark med knapt 81 år. Siden 2000 har Finlands 

forbedring på denne parameter også været betydeligt større end eksempelvis den 

tilsvarende danske. 

Uanset den øgede centrale, nationale styring af sundhedvæsenet, ses der også den fordel 

ved et overvejende kommunalt ejet og drevet sundhedvæsen, at der er tale om et énstrenget 

system, hvor balancen mellem specialiserede sygehusindsatser, almene sygehusindsatser 

og primærsektorielle indsatser besluttes via ét organisatorisk og forvaltningsmæsigt niveau.  

De strukturreformer, der ses i Norge og Danmark, hvor der gennem forskellige former for 

regelbaserede og finansieringsmæssige konstruktioner satses på at skabe større sammen-

hæng mellem forløb og indsatser på tværs af sektorer, fremstår således ikke som et af de 

helt væsentlige problemkompelsker i en finsk sammenhæng, hvor til gengæld 

heterogeniteten i tjenesteudbudene på tværs af geografi er blevet et stadig mere væsentligt 

fokusfelt. 

Selvom kommunerne fortsætter med at være den helt afgørende basisenhed for sundheds-

væsenet, så er der dog alligevel sket en stramning over de senere år, gennem øget nationalt 

baseret arbejde med fastlæggelse af service- og kvalitetsstandarder. 
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Pleje og omsorg for ældre – plejehjem, beskyttede 

boliger, udgående tjenester og hjemmetjenester og 

palliative enheder. Plejehjem og beskyttede boliger har 

tilknyttet lægeressourcer og ofte også typer af 

intermediære enheder/aflastningsenheder for ældre 

borgere, der midlertidigt har behov for ekstra støtte.

Voksenklinik –

med hjælp til alle 

former for 

sammensatte 

sundhedsmæssige 

og sociale 

anliggender 

(koordineret 

guidning til 

relevante tilbud)  

Højt specialiserede 

sygehuse 

Sygehuse, 

”hovedfunktionsniveau” 

samt del af specialiseret 

niveau – inkl. 

akutmodtagelser

Kommunal sundhed, 

pleje og omsorg

Handicapstøtte 

og -boliger

Sundheds- og akutcentre – omfatter 

kronikermodtagelser, forebyggelse og 

sundhedsfremme, sygeplejerske-forankret 

støtte og udredning, men også 

akutmodtagelse af patienter i dag tid med 

ikke livstruende symptomer.  Er ankerpunkt 

for distriktssygeplejersker (opsporing mv.), 

forskellige former for udgående teams 

(ældre, demens, psykiatri mv.) samt 

hjemmetjenester. Sundhedscentre anvender 

lægeressourcer og favner ofte også over 

praksislægerne. 

Børneklinik 

(forebyggelse 

og almen 

sundhed for 

børn under 

skolealderen) 

Ungdomsklinik (kan omfatte 

bl.a. vejledning omkring sund 

livsstil og støtte i tilknytning 

til psykiske problemer og 

misbrugsproblemer, men er i 

nogle kommuner også 

begrænset til vejledning 

vedrørende svangerskabs-

forebyggelse/prævention 

samt graviditet i ung alder.

Tand-

pleje

Familieplanlægning 

(især for 

aldersgruppen 22-35 

år). ”Sundt familieliv”, 

seksuelle problemer, 

graviditet,  børne-

opdragelse mv.

Det finske sundhedssystem: Formelle strukturer                                          

samt formelle ansvars- og opgavefordelinger

Ansvars-

niveau:

Stat

Ansvars-

niveau:

Kommune

”Primær 

sektor” 

og 

sygehus-

sektor

Reforminitiativer: 

Reforminitiativer i Finland har især omfattet bestræbelserne på at få 

kommunerne til selv (frivilligt) at sikre større, mere bæredygtige enheder. 

Kommunerne er i forvejen vante med samarbejde, fordi flere kommuner sammen 

står for driften af sygehusene indenfor rammerne af sygehusdistrikter. 

Det er fra 2011 blevet muligt for borgerne at vælge sundhedscenter, blot der er 

tale om et center i egen kommune.

Det nationale niveaus involvering, når det gælder standarder for kvalitet og 

service er i disse år under optrapning.

Ligeledes er der etableret ordninger med valgfrihed, der er tænkt udvidet over de kommende 

år, som et virkemiddel i relation til gradvis homogenisering af omfang og kvalitet af tjenester i 

såvel primærsektor som sygehussystem. 

Indtil for nylig har det ikke været muligt for den enkelte borger at vælge andre offentlige 

sundhedstilbud, end dem der tilbydes af det sundhedscenter, man er tilknyttet i egen 

kommune, og som også (ligesom de svenske Vårdcentraler) favner over praktiserende 

læger.  

Fra i år har det været muligt for borgerne at vælge mellem alle sundhedscentre (og indenfor 

nogle rammer, også praksislæger) i en kommune, og fra 2014 er det forudsat, at borgerne 

kan vælge sundhedscenter (og praksislæge) også udover kommunegrænsen. 

Det primære sundhedssystem er bygget op omkring disse kommunale sundhedscentre, der 

kan varetage en meget bred vifte af tilbud, og hvor der i større kommuner også opereres 

med udvidede sundhedscentre (sundheds- og akutcentre), der står for ikke-komplekse 

former for planlagt kirurgi og i det hele taget mindre krævende udrednings- og 

behandlingsopgaver, ligesom disse udvidede centre kan have endog ganske omfattende 

faciliteter på radiologi- og laboratoriefeltet, herunder også mammografiscreening og 

ultralydsscanning mv. 

Det er et væsentligt træk ved det finske primære sundhedssystem, at der arbejdes meget 

med forebyggelse og med råd og vejledning om sund livsstil, og at dette indsatsområde 

traditionelt har fyldt ganske meget, også før det blev mere almindeligt på tværs af OECD 

landene at satse systematisk på sundhedsfremme og forebyggelse samt egenomsorg mv. 

I det finske sundhedssystem opereres der således med forskellige former for ungeklinikker 

og børneklinikker samt familieklinikker, hvis opgaveportefølje kan omfatte udrednings- og 

behandlingsorienterede tiltag samt pleje og omsorgsindsatser, men som i regelen også 

favner over rådgivningstilbud, der har næsten opdragelsesmæsigt sigte, og som er rettet 

mod borgernes egne evner og egne former for ansvar i tilknytning til sundhed og sund livsstil. 
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Ligesom i Norge er praksislægerne og lægevagten, men også forskellige former for skades-

klinikker (der kan være døgnåbne) forankret i det primærsektorielle (kommunale) system. 

Det finske primærsektorielle system omfatter også en række virksomhedsbaserede 

sundhedstjenester, der ofte er knyttet sammen med bedriftssundhedstjenester, og hvor der 

for de største enheders vedkommende er tilknyttet praktiserende læger, således at 

medarbejdere kan opsøge egen læge i arbejdstiden eller før/i forlængelse af arbejdstiden. 

Som del af håndteringen af de kommende års udfordringer med øget antal ældre og øget 

antal borgere med kronisk sygdom arbejdes der med et ambitiøst projekt vedrørende 

patientregistre, der skal sikre, at sundhedscentrene i kommunerne samt hospitalerne har 

agang til samme information. 

Ligeledes er det indført som obligatorisk, at kommunerne indenfor et hospitalsdistrikt skal 

udarbejde en plan for, hvordan kommunernes sundhedstilbud og akutmodtagelses-

funktionerne på hospitalerne skal arbejde sammen – idet formålet her er at sikre koordineret 

samspil mellem hospitalernes håndtering af ofte kortvarige akutte forløb (herunder for ældre 

medicinske patienter) og de efterfølgende primærsektorielle indsatser i kommunerne, 

herunder via de kommunale sundhedscentre. 

 

5.2 Finansiering og udgifter 

Finansieringen af det samlede finske sundhedssystem har været i fokus – og været betegnet 

som ineffektivt – fordi sundhedsindsatserne finansieres gennem en række forskellige 

kanaler, der kan give risiko for kassetænkning eller uhensigtsmæssige omkostnings-

flytninger. 

Forskellige analyser og udredninger har (gentagne gange) i de senere år gennemgået 

finansieringsystemet for sundhed i Finland – og fundet såvel fordele som ulemper ved den 

såkaldte multifinansiering (mange forskellige finansieringskilder).  

Generelt synes vurderingen dog at være, at det hidtidige finansieringssystem giver risiko for 

overlappende (og dermed delvist overflødige) indsatser, for ansvarsforskydning på tværs af 

finansieringskilder samt for udvidelse af uligheder i adgang til sundhed, især som følge af 

den relativt høje andel af brugerbetaling og som følge af et øget omfang af private 

forsikringsordninger.  

Jf. ovenfor er det dog samtidig bemærkelsesværdigt, at sundhedsudgifter i Finland 

traditionelt har udgjort noget under OECD gennemsnittet og også gennemsnittet for de 

nordiske lande, nemlig 7-8% af BNP i perioden helt op til og med 2008. 

Fra 2009 har der til gengæld været en pæn stor stigning i andel af BNP, til omkring 9%, idet 

dog også de andre nordiske lande har haft stigningstendenser indenfor de senere år. 

Sundhedssystemet i Finland finansieres gennem kommunale skatter og nationale skatter, 

men også via et nationalt sikringssystem (National Socialforsikring), egenbetaling og 

forskellige former for sundhedsforsikringer. 

De kommunale skatter står for næsten 40-45% af det samlede sundhedsmæssige 

finansieringsgrundlag, mens det nationale niveau står for 15-20%, idet der her er tale om 

finansiering af såvel den højt specialiserede (og relativt dyre) del af sygehussystemet som 

forskellige øremærkede tilskud til den kommunalt drevne del af sygehusene. 

Forsikringsordninger står for 20% af sundhedsfinansieringen, mens de resterende ca. 20% 

kommer fra brugerbetaling.   

Den nationale socialforsikring refunderer bestemte former for private sundhedsindsatser (i 

sammenhæng med bestræbelser på at reducere ventetider) samt udgifter til rehabilitering og 

medicin og sygefravær. 
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Finland – formelle finansieringsstrukture, det nære sundhedsvæsen

4 Plejecentre – Primærsektor

Kommunerne er forpligtet til at have et  eller flere plejecentre. Et sådan plejecenter kan 

være ejet af en eller flere kommuner. Plejecentrene tilbyder en række services fra 

præventive, barsel- og børnesundhedsydelser til tandlægeydelser, skolesundhedspleje, 

psykoterapi mm. Kommunerne kan selv stå for driften af plejecentret, men kan også 

udlicitere til en privat samarbejdspartner

5 Distrikts- og universitetshospitaler – Sekundær og tertiær sundhedspleje

Finland har 20 distriktshospitaler (2009), der ejes af kommunerne. Hospitalsdriften 

finansieres af kommunerne ud fra et aktivitetsbaseret system. Derudover dækker 

kommunerne eventuelle underskud. Servicemæssigt er den specialiserede sundhedspleje 

meget decentraliseret. F.eks. har alle finske hospitaler et højteknologisk kardiologisk center. 

Hospitalerne er inddelt i 5 regioner omkring Finlands 5 universitetshospitaler. Hovedformålet 

med denne inddeling er at kunne centralisere behandlinger for meget 

specielle/behandlingstunge sygdomme på disse 5 hospitaler. 

6 Ældrepleje

Ældreplejen bliver også håndteret af kommunerne. Dette er enten som en del af det 

kommunale sundhedssystem eller som en del af de sociale opgaver. 

Kommuner

Plejecentre (Health 

centres)

4

Distriktshospitaler

5

Ældrepleje

6

Ansvarsstruktur – det kommunale sundhedsvæsen

Det finske sundhedssystem: Kommuner, NHI og private aktørerFinansiering af sundhedsvæsnet

Kommuner
Bruger-

betaling

Arbejds-

givere

Sundheds-

forsikringer

Indkomst-

forsikringer

Finansierings-

kilder

Kommuner
Finansierings-

pulje
Privat Arbejdsgiver

Kommunalt sundhedsvæsen Privat sundhedsvæsenOmråde

• Kommunale 

skatter

• Subsidier fra 

staten

NHI

93% 7% 70% 30% 43% 57%

1

• Beskatning af 

forsikrede

• Staten

• Beskatning af 

forsikrede

• Arbejdsgivere

1 Decentraliseret kommunalt sundhedssystem

Det kommunale sundhedssystem er rygsøjlen i det samlede finske sundhedssystem. Det er 

kommunerne der står for langt størstedelen af den samlede sundhedspleje og den enkelte  

kommune har relativt frie rammer til at  sætte niveauet for pleje.  Adgang til specialiseret 

behandling kræver visitation hos en kommunal- eller privatansat læge

2 National Health Insurance (NHI)

NHI eksisterer parallelt med det kommunale system. NHI yder tilskud på forskellige typer af 

medicin, pleje fra private leverandører, transportomkostninger mv.

2

3 Privat sundhedssystem

Ikke-arbejdsgiver finansieret sygesikring er usædvanligt i Finland, men landet har alligevel 

en række private aktører på markedet. Samlet set findes der 40 privathospitaler (2009), der 

står for 5% af den samlede hospitalspleje. På det ambulante område står disse hospitaler 

for ca. 25-30%.

3

Ca. en tredjedel af de samlede sundhedsudgifter i Finland går til det somatiske og 
psykiatriske sygehusvæsen, herunder til de højtspecialiserede dele via universitets-
sygehusene. 

Udgifterne til primær sundhed, inkl. tandpleje og bedriftssundhedstjeneste samt ældrepleje 
og -omsorg, inkl. plejehjem og beskyttede boliger, udgør nogenlunde den samme andel.  

Rehabilitering samt de forskellige sundhedsindsatser i forhold til sekundær forebyggelse og 
sundhedsfremme mv. står for ca. 9% af sundhedsudgifterne. 

I de ovenfor anførte størrelser er udgifter til medicin, der står for yderligere ca. 15% af de 
samlede sundhedsudgifter, ikke medregnet.  

Heller ikke private sundhedstjenester, der står for ca. 6% af sundhedsudgifterne, er 
inkluderet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 Skotland 

6.1 Organisering og opgaveansvar.  

Det skotske sundhedssystem er offentligt og skattefinansieret via nationalt niveau.  

NHS systemet, med i alt 14 NHS Boards, står for alle former for sygehusaktivitet, men også 

for en del primærsektoriel aktivitet. De skotske kommuner, de såkaldte ”Councils” (som der 

er 32 af, idet disse councils igen er opdelt i mindre, lokale enheder) har også sundheds-

opgaver, men står især for det sociale område. 

De 14 NHS (National Health Services) distrikter styres formelt af ikke-folkevalgte bestyrelser. 

Bestyrelses-medlemmerne udpeges af sundhedsministeren.  

NHS bestyrelserne har det formelle ansvar for den daglige drift af langt størsteparten af det 

samlede sundhedsvæsen (herunder hospitaler og praktiserende læger mv., der er på 

kontrakt  med NHS). NHS strukturen er oftest ikke sammenfaldende med den kommunale 

struktur.  
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Fra 2004 er der gennemført en ordning, hvor hvert enkelt NHS Board (de ansvarlige NHS 

bestyrelser) har etableret forskellige sundhedspartnerskaber med det formål at sikre (endnu 

bedre) integration mellem NHS sundhedsindsatserne og sundhedsaktiviteterne via Councils. 

De omhandlede partnerskaber er samtidig etableret for at sikre koordineret opgave-

varetagelse på tværs af sundhedsområdet og det sociale område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsesmæssigt omfatter partnerskabernes bestyrelser repræsentanter fra NHS 

bestyrelserne, de relevante kommuners politiske udvalg og praksissektoren. Også det 

frivillige socialområde og lokale offentligt-private partnerskaber (Public Private Partnership 

Forum) er repræsenteret. 

Antallet af Community Health Partnerships (CHP) er i konstant udvikling, idet der aktuelt er 

etableret i alt 36 CHP´er. Disse enheder administrerer godt 25% af de samlede offentlige 

midler indenfor sundheds- og socialsektoren i Skotland.  

Sundhedspartnerskabernes kapacitet er oftest udformet som ”distriktscentre”, hvor tilbud 

indenfor sundheds- og socialområdet, herunder bl.a. praktiserende læger, praksis-

sygeplejersker, terapeuter, apotek, øjenklinik, skadeklinik, psykiatere og psykologer samt 

ambulatorier, er samlet.  

Også andre former for aktiviteter (f.eks. borgerservice, bibliotek, boligformidling osv.) kan 

være dele af sådanne centre, ligesom frivillige og private aktører ofte anvender eller er 

placeret i samme fysik med henblik på at skabe synergi og atmosfære, men også for at sikre 

koordinerede indsatser for den enkelte borger samt tilgang (på én lokalitet) til det samlede 

lokale sundhedsmæssige og sociale tilbud. 

Selvom der løbende arbejdes med homogenisering af standarder og serviceniveauer for 

CHP´erne, er der fortsat store regionale variationer i forhold til disse enheders opgave- og 

ansvarsvaretagelse.  

Det er samtidig en vurderet barriere for CHP´erne, at de konstant, i deres planlægning og 

beslutningstagen, er afhængige af, at bestyrelsesmedlemmerne (fra NHS og fra kommuner 

mv.) skal tilbage i ”eget regi” for at sikre opbakning. 

Ligeledes ses der holdninjger i retning af, at CHP arbejdet vurderes at mindske fokus på 

sammenhængen mellem de sundhedsmæssige og sociale indsatser i det kommunale 

system.  
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Edinburgh og Lothian

• Fælles kapacitetsplan for de ældre. Der er udviklet et samarbejde mellem Edinburgh                                            

kommune, NHS Lothian (en af de 14 NHS regioner i Skotland), den frivillige sektor og                                           

den private sektor – med det formål at flytte pleje- og omsorgsindsatser, og i noget omfang også                              

udrednings- og behandlingsindsatser, fra plejehjem og beskyttede ældreboliger til den ældres egen bolig.

Der satses på øget og intensiveret hjemmepleje, på flytning til mere tilgængelige boliger, på dagtilbud, telecare og 

introduktion af en såkaldt „home care re-ablement model‟. Der leveres her en meget intensiv bistand i de første 

seks uger efter (længere) sygehusindlæggelse, idet der fokuseres på ikke alene rehabilitering, men også på 

træning i funktioner og overførsel af kompetencer (til den ældre) vedrørende egenomsorg og selvmonitorering.

Initiativerne i Edinburgh og Lothian har mindsket liggetiderne på hospitalsniveau med over 20% – og har medført 

nedlæggelse af hospitalssenge. 

Clackmannshire kommune og CHP

• Clackmannanshire’s integrerede indsats for sindslidende. Der er etableret et intensiveret samarbejde mellem 

Clackmannanshire kommune og Clackmannanshire‟s sundhedspartnerskab (CHP). Indsatsen integrerer dagafsnit, 

specialiseret tværfagligt distriktspsykiatrisk team, støttecenter for borgere med psykiske problemer, bo støtte og 

socialt samt arbejdsmarkedsorienteret rehabiliteringsteam.

Henvisning til ydelserne sker via en „Single Referral Pathway‟, dvs. én samlet indgang til alle (ikke specialiserede) 

tilbud indenfor det samlede socialpsykiatriske og behandlingspsykiatriske område, uanset om det leveres af NHS 

kapacitet, kommunal kapacitet eller via tilbud fra frivillig-/foreningssystemet. Clackmannanshire‟s integrerede 

indsats for sindslidende har (indtil videre som den eneste integrerede indsats i Skotland) et såkaldt ”pooled” 

budget, dvs. at parternes budgetter samles i én fælles budgetramme, der anvendes til at levere alle de aftalte 

indsatser og til at forfølge målsatte effekter (”outcomes”). 

Skotland – samarbejdsprojekter, NHS og kommuner

Der er dog nu forskellige former for samarbejdsforsøg i gang, hvor der satses på samlede 

organisatoriske og finansieringsmæssige løsninger for CHP leveranceapparatet, lidt på linje 

med det ovenfor nævnte svenske pilotforsøg, TioHundra. 

Ligeledes er uenigheder mellem NHS og kommunerne (councils) i forhold til beregning af  

ressourceoverførsler til CHP´erne, der har udgjort en meget væsentlig udfordring for 

bestræbelserne på at videreudbygge primærsektoren via CHP´er samt sikre videre 

integration af kommunale indsatser og NHP indsatser, søgt adresseret gennem etablering af 

en ”Change Fund”, der er øremærkede til fælles indsatserne mellem NHS bestyrelserne og 

kommunerne for de ældre borgere, og de skal anvendes til løsninger, der tager udgangs-

punkt i fælles ressourceanvendelse. 

 

 

 

 

 

Uanset de anførte problemer står Skotland som eksponent for et ganske omfattende 

balanceskift mellem hospitalsbaserede sundhedsløsninger på den ene side og 

primærsektorielle sundhedsløsninger via lokale centre, via NHS-kommune samarbejder samt  

samt via CHP´er på den anden. Jf. også dias nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotlands 32 kommuner (”Councils”) administrerer socialområdet samt forskellige 

upplerende sundhedsopgaver, herunder pleje- og omsorgsopgaver i forhold til ældre.  

Kommunerne har også ansvaret for bl.a. uddannelse og en lang række sociale opgaver. 

“Community Care” omfatter opsporing og vurdering af borgere med specielle behov 

(sammensatte lidelser, sociale og sundhedsmæssige problemer) – samt hjælp med 
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Grampian NHS Board/district

• Via interne ”udlægninger” af opgaver (fra hospitalsniveau til primærsektorielt regi – både indenfor rammerne                           

af NHS Grampian, men også gennem samarbejder med kommuner og via CHP samarbejdsprojekter – er der siden 

2006 gennemført et omfattende ”balance skift”, hvor en række udrednings-, behandlings-, pleje- samt 

omsorgsindsatser er udlagt fra hospitals-niveau til primær sektor niveau. 

Udlægning er gennemført til en række (etablerede) ”Primary Care Centers” (i alt 14), der omfatter praksislæger, 

herunder praktiserende speciallæger, øjenklinikker, geriatri, ”psykogeriatri”, blodprøvetagning, diabetes 

modtagelser, enheder der varetager mindre kirurgiske indgreb (ind imellem som privat leverance med driftsaftale 

med NHS Grampian), dermatologi, endoskopiske undersøgelser, ultralyd undersøgelser, dialyser og hjerte-kar

udredning.

I forskellige af disse Primary Care Centers testes også sygeplejerske ledede udrednings- og eller behandlings-

enheder – bl.a. vedrørende udredning/monitorering i forbindelse colon- og prostatacancer, urologi, dermatologi, 

endoskopi og sklerose samt andre neurologiske lidelser. 

I flere af disse ”forsøgs” Primary Care Centers arbejdes der med integreret samarbejde mellem praksislæger og 

NHS og/eller CHP ressourcer (sygeplejersker mv.) – det gælder bl.a. i sammenhæng med (forsøg på) udlægning 

af rehabiliteringsindsatser efter meget hurtige sygehusforløb efter apopleksi.

Alene på ældreområdet har de omhandlede ”udlægningsinitiativer” medført reduceret                                 

sengekapacitet i sygehusregi, ligesom der er sket væsentlige reduktioner i sygehus                                           

systemets ambulante kapacitet.

26% af de ældre medicinske patienter får nu (2010) udelukkende hjemmetjenester og                                         

hjemmemonitorering efter sygehusindlæggelse. 

Balanceskift mellem primærsektorielle 

indsatser og hospitalsindsatser. 

henvisning til relevante tilbud, vurdering og levering af hjemmehjælp og hjemmepleje samt 

forskellige former  for genoptræning, der er  meget beskæftigelsesmålrettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skotland  har traditionelt ikke haft det som en offentlig opgave at finansiere plejehjem og har 

derfor en ganske stor privat plejehjemssektor.  

 

 

6.2 Finansiering og udgifter 

Skotlands sundhedssystem er for langt hovedpartens vedkommende offentligt finansieret. 

Kommunerne og NHS systemet er via skatter de to helt afgørende finansieringskilder. 

Hospitalssystemet, såvel somatik som psykiatri, står for 55% af de samlede udgifter, mens 

primærsektorens udgifter dækker 45% af de samlede udgifter.  

Tendensen gennem de senere år har imidlertid været et ryk til fordel for primær sektoren – 

og de anførte 55% dækker også over hospitalssystemets bidrag til CPH´erne, der i alt 

væsentligt kan betragtes som en del af det primærsektorielle system og som udtryk for nære 

sundhedsløsninger. Og som et vækstfelt, hvortil flere og flere ressourcer kanaliseres.  

Jf. ovenfor har det skotske sundhedssystem traditionelt heller ikke omfattet offentligt 

finansierede plejehjem, hvilket (i en sammenligning med de nordiske lande) forrykker billedet 

af den samlede udgiftsprofil.  

Nogle af de helt store udgiftsposter i relation til primærsektoren i Skotland udgøres af 

indsatser via distriktssygeplejersker samt aktiviteter for medicinske klinikker med udrednings- 

og behandlingsansvar, idet der i de senere år er udlagt en række aktiviteter fra sygehusregi 

til CHP regi eller til kommunale-NHS samarbejdskonstruktioner. 

Sådanne aktiviteter omfatter bl.a. mindre komplekse former for planlagt kirurgi, herunder 

dagkirurgi, øjenklinikker, øre-næse-hals-klinikker, dialisersatellitter, røntgen- og 
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NHS Scotland Telecare and Telehealth

NHS i Skotland har satset markant på udvikling af telemedicinske løsninger og løsninger, der                                 

muliggør egen monitorering via supervision og ”fjern støtte”. Over 29.000 borgere/patienter har                              

i perioden siden 2006 modtaget en eller anden form for telemedicinsk støtte.

Samtlige projekter er blevet evalueret og også evalueret samlet. Alle projekter og den samlede projektportefølje blev 

igangsat med udgangspunkt i konkrete mål, herunder omkring reducerede indlæggelse samt reduktion i antal 

indlæggelser og genindlæggelser mv.

De telemedicinske projekter har samtidig været del af NHS bestræbelserne på ”Shift of balance” – det vil sige 

omlægninger af de samlede sundhedsindsatser til fordel for ”de nære sundhedsløsninger” i primærsektorielt regi.

I en evaluering (baseret på business case metodik) er det som status per 2010 vurderet, at de telemedicinske 

projekter har

- givet kortere ligge tider for 1.500 patientforløb (mod målsat 1.800 forløb)

- reduceret antallet af uplanlagte indlæggelser med 6.600 (mod målsat 3.800)

- overflødiggjort 2.650 overførsler (af ældre borgere med bl.a. kronisk sygdom og funktions tab mv.) til plejehjem 

eller beskyttede ældreboliger.

Det vurderes, at der via de telemedicinske projekter er sparet 346.000 plejehjemsdage, 65.000 sengedage på 

hospital, 35.000 hospitalsovernatninger (overvågning, observation) og 411.000 hjemmebesøg.

Initiativ/tiltag, 

der kan være 

til inspiration

The national Telecare Development Programme (TDP) for Scotland was launched in August 2006 as a 

policy initiative to drive the adoption of telecare by local social and health care service providers. Over the 

period to March 2010, £16.35 million was made available by the Scottish Government under the 

programme. Of this sum, £2.55 million was used to fund an innovation programme and meet research and 

administration costs, while £13.8 million was allocated directly to care partnerships to drive service 

expansion.

Skotland – udvalgte eksempler på innovative 

sundhedsløsninger

laboratorieydelser, ultralydscanninger samt en væsentlig andel af ambulante besøg, der før 

blev gennemført i sgehusregi. 

Skotland er et af de OECD lande, der har satset mest målrettet og investeringsmæssigt 

omfattende på telemedicin og hjemmemonitorering – og hvor de velfærdsteknologiske 

løsninger ses som en væsentlig del af svaret på, hvordan presset fra stadigt flere ældre og 

stadigt flere langvarige sygdomsforløb kan adresseres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 Personalekompetencer 

I alle landene, de nordiske samt Skotland, arbejdes der med analyser og vurderinger af, 

hvordan fremtidens personalekompetencer i det nære sundhedsvæsen kan tilrettelægges. 

Udfordringsbilledet vurderes i alle landene at give behov for i væsentligt omfang at 

koncentrere kliniske ressourcer, herunder specialiserede lægelige ressourcer – for at sikre 

sammenhængende og kvalitetsmæssigt optimale faglige miljøer indenfor især de 

specialiserede og højt specialiserede arbejdsfelter, herunder arbejdsfelterne med relativt 

små volumener, hvor samling af kapacitet og ekspertise anses for at være vigtigt for at 

udvikle og fastholde gode kliniske resultater. 

Udfordringsbilledet vurderes imidlertid også, med udgangspunkt i de øvrige nordiske lande 

samt i Skotland, at være et stærkt behov for at ændre balancen mellem kapaciteten til de 

specialiserede lægetjenester på den ene side og lægekapaciteten til de ”nære 

sundhedstjenester” på den anden.  

 

 

 

 

 

”Det bliver en forskyvning av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten til mer fokus på 
kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal bli 
mer likeverdige beslutningstakere.”  

Helse- og omsorgsdepartementet i Norge i tilknytning til den norske 
Samhandlingsreform).  

Framtidens sjukvård. Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.” 
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Flere lægeopgaver kan på den baggrund formodes at skulle gennemføres i primærsektoren 

eller i højere grad rette indsatser mod primærsektoren.  

Udvikling og udfordringer understøtter også en tendens til behov for øgede lægeindsatser via 

satellitter og udgående teams, herunder i sammenhænge hvor kapaciteten er kommunal 

eller primærsektoriel, eller hvor kapaciteten ejes af såvel sygehus som ”tilknyttede” 

kommuner. 

Der synes også at være en forventning om et øget behov for ”udadgående” supervision fra 

læger i de specialiserede og højt specialiserede miljøer – til læger og sundhedspersonale i 

de mere almene dele af det samlede sundhedsvæsen, herunder til primærsektoren. 

Måske kan der med et sådant udviklingsperspektiv også være en tendens i retning af, at  en 

del erfarne speciallæger/overlæger i øget omfang får roller som bagvedliggende kvalitets-

sikring og back up og i mindre omfang har den direkte patientkontakt. 

En sådan tendens kan være parallel med tendenser i retning af flere kliniske ekspert-

sygeplejersker, der varetager opgaver indenfor specielle faglige felter, så som sammensatte 

rehabiliteringsopgaver, plejeopgaver og mindre komplekse behandlingsopgaver (sådan som 

det allerede ses i Skotland). Og med tendenser til øget satsning på sundhedsfremme og 

forebyggelse samt patientskoler og tidlige interventioner med henblik på at fastholde 

funktionsniveauer, før egentlig hospitalskrævende intervention bliver nødvendig.  

De beskrevne tendenser kan endvidere medvirke til, at den lægelige efteruddannelse i 

højere grad end nu også omfatter forløb i primærsektoren. 

Samtidig vil udbredelsen af telemedicinske løsninger og hjemmemonitoreringsløsninger give 

ikke alene potentialer, men også behov for ændrede kompetenceprofiler for de 

medarbejdere, der står med patient- eller borgeransvaret, eller som superviserer eller er 

back up for sådanne løsninger. 

Samlet set synes behovet for mere specialiserede sundhedsfaglige kompetencer og 

udvidede uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde at træde frem som en væsentlig del 

af det perspektiv, bl.a. kommunerne og i det hele taget det primærsektorielle system 

konfronteres med. 

Ligeledes synes der at være behov for langt mere integrerede former for efteruddannelses- 

og kompetenceudviklingsforløb, med samling af personale fra såvel sygehussystem som det 

kommunale sundhedssystem (og det kommunale sociale system).  

I sammenhæng med den norske Samhandlingsreform anføres det som en af de største 

kompetencemæssige udfordringer at løfte uddannelses- og kompetenceniveauerne i 

kommunernes pleje- og omsorgstjenester – ikke blot for at sikre, at kommunerne i pagt med 

Samhandlingsreformens intentioner kan håndtere stadigt flere og stadigt mere komplekse 

opgaver, men også for at sikre en mere ligeværdig prestige mellem sygehussystem og det 

nære sundhedssystem.  

I tilknytning til Samhandlingsreformen arbejdes der med det såkaldte ”Kompetanseløftet 

2015” – og også her er det pleje- og omsorgssektoren, der fokuseres på, idet der over de 

kommende år forudsættes såvel mere dybde viden på forskellige (specialiserede) felter i det 

kommunale og primærsektorielle system, eksempelvis i forhold til kronisk sygdom og ældre 

medicinske patienters sammensatte lidelser, således at medarbejderne i højere grad end nu 

er i stand til at fange sundhedsmæssige signaler og symptomer uden altid at skulle henvise 

direkte til lægefaglig eller mere specialiseret sygeplejerskefaglig instans. 

Bl.a. i Sverige arbejdes der i forhold til personalekompetencer med behovene for at udnytte 

personaleressourcerne bedre end nu (forhøjet individuel produktivitet), men også med 
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behovet for at udvikle tværfaglige teams, der samlet set repræsenterer den viden, der skal til, 

for at håndtere borgere/patienter med sammensatte lidelser eller symptomer. 

Det er endelig en forholdsvis generel vurdering, at der fremadrettet vil være behov for mere 

fleksible arbejdstider for sundhedspersonalet i primærsektoren, og at almindelige dag 

arbejdstider, som det fortsat ses i stort omfang i dag, vil blive afløst af mere varierende 

arbejdstider med henblik på døgndækning af en række pleje- og omsorgsopgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


