Political Science Case Challenge
Et sundhedsvæsen i verdensklasse – nu og i fremtiden

Note: Casen er illustrativ, men afspejler faktiske forhold. Datamaterialet bygger til tider på fremskrivninger af ældre datapunkter
og estimerede værdier. Der tages derfor forbehold for tal, og de bør ikke anvendes i anden sammenhæng.

PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Det danske sundhedsvæsen skal fremme sundhed og behandle sygdom
for alle i den danske befolkning
Sundhedsvæsenets vigtigste formål er at give lige
adgang til sundhedsfremme og behandling

Sundheds- og Ældreministeriet er med til at formulere
løsningerne på udfordringer i sundhedsvæsenet

Ifølge Sundhedsloven er sundhedsvæsenets formål at:
fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og
behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning
for den enkelte.

• Let og lige adgang til sundhedsvæsenet

Lægemiddelstyrelsen

Departementet

Det vil sige at sundhedsvæsenet skal opfylde
behovet for:

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientklager
Sundhedsdatastyrelsen

• Behandling af høj kvalitet
• Sammenhæng mellem ydelserne
• Valgfrihed

Statens Serum Institut
Sekretariatet for Etisk Råd og
National Videnskabsetisk Komité

• Let adgang til information

• Et gennemsigtigt sundhedsvæsen
• Kort ventetid på behandling

• Sundheds- og Ældreministeriet er med til at sætte
rammerne for udviklingen af et velfungerende,
moderne og effektivt sundhedsvæsen…
• … Hvorfor det er Sundheds- og Ældreministeriets
ansvar at finde de løsninger på sundhedsvæsenets
udfordringer, der kan være grundlaget for regeringens
beslutninger
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Kilde: Sundhedsloven; Sundheds- og Ældreministeriet

Illustrative tal

PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Det årlige offentlige forbrug på sundhedsvæsenet er på i alt ~171 mia. kr.,
og er siden 2001 vokset mere end det samlede offentlige forbrug…
Offentligt forbrug på sundhedsområdet fordelt på sektor
Mia. kr., 2019-priser
Bl.a. til statslige institutioner,
regional administration,
medicintilskud mv.

+39%
Kun 16% vækst i samlet
offentligt forbrug i
samme periode

123

171
~5%

~45%

~10%

~40%

2001
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Primære områder indenfor sundhedsvæsenet (indikativ fordeling)*

SYGEHUSVÆSENET
Drift af landets 21 akutsygehuse samt yderligere
psykiatriske og specialiserede sygehuse finansieret af
regionerne

PRAKSISSEKTOREN
Almene læger, speciallæger og andre praksisområder**
finaniseret af regionerne

DET KOMMUNALE SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDE
Særligt pleje af ældre borgere, forebyggende indsatser og
genoptræning finansieret af kommunerne

2017

* Beskrivelse af sygehusvæsenet, praksissektoren og kommunale sundhedsydelser inkl. konkrete tal per sektor findes i
datapakken
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

… Men sundhedsvæsenet er under pres, da der er behov for kunne levere
mere og bedre sundhed indenfor et begrænset offentligt råderum
Begrænset offentligt råderum
• Begrænset udgiftsvækst i kommende år på
grund af et begrænset offentligt råderum

Flere ældre og flere med
kroniske sygdomme
•

En større ældrebyrde og en
stigning i borgere med kroniske
sygdomme betyder flere
udgiftstunge borgere for
sundhedsvæsenet (der også
lever længere)

Høje forventninger til
behandlinger
Der er behov for nye strategiske
indsatser på sundhedsområdet

• Oplevelse af en kritisk udvikling i
sundhedsvæsenet flere steder
• Ønske om politiske tiltag sfa. udfordringerne.

Fagligt pres for forandringer
4

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet, Danmarks Statistik

•

Forventning om at modtage
behandling i høj kvalitet og
adgang til nyeste teknologier

•

Løbende kommer ny medicin
og sundhedsteknologi, som ofte
er meget dyr

Illustrative tal

PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Sundhedsvæsenet står overfor udfordringer fra en større ældrebyrde og
flere borgere med kroniske sygdomme
Sundhedsudgifter stiger med alderen*, og frem mod 2030
forventes antallet af 75+ årige at stige markant…

… Derudover vil stadig flere få konstateret
livsstilssygdomme som KOL og type 2-diabetes*

Antal ældre i aldersgruppen 75+ år, 2018, 2024 og 2030

Antal borgere med KOL, 2018, 2024 og 2030

50%

24%
702.000

573.000

186.000

207.000

230.000

468.000

2018

2024F

2030F

2018

Årlige udgifter per borger i sundheds- og ældrevæsenet efter alder
1000 kr.

2024F

2030F

Antal borgere med type 2-diabetes, 2018, 2024 og 2030
67%

100

418.000
63

324.000
250.000

41
6

5

8

9

10

Under
10 år

1019 år

2029 år

3039 år

4049 år

5

16
5059 år

25

6069 år

7079 år

8089 år

+90 år

* Detaljeret oversigt over udgifter til ældre, KOL- og diabetespatienter fremgår af datapakken
Kilde: Danmarks Statistik og beregninger i Sundheds- og Ældreministeriet

2018

2024F

2030F

Illustrative tal

PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Danskerne prioriterer sundhed og forventer adgang til den bedste
behandling, men ny medicin og nye behandlinger er dyre for samfundet
Danskerne forventer adgang til den bedste behandling, og
prioriterer sundhed højt…

Men både ny medicin og nye behandlingsformer er
omkostningstunge for samfundet
Regionale udgifter til sygehusmedicin, 2007-2017
Mia. kr.

+7% p.a.

4,3

Når befolkningen bliver rigere, øges efterspørgslen og
kravene til sundhedsydelser (…) og
produktivitetsfremskridtene i sundhedssektoren har svært ved
at følge med fremkomsten af nye kostbare behandlingsformer
Hans Jørgen Whitta, tidligere formand for De Økonomiske Råd
Sundheds- og Ældreministeriet: Indkomstelasticiteten
ift. sundhedsydelser vurderes faktisk til at være
over 1 (dvs. hvis ens indkomst stiger med 1% vil ens
efterspørgsel efter sundhedsydelser stige med mere
end 1 %)
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Kilde: Berlingske; DORS.dk; DR.dk; TV2.dk; Sundheds- og Ældreministeriet

2007

4,9

2009

5,8

2011

6,5

2013

7,6

2015

8,2

2017

PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Både klinikere, faglige organisationer og forskere i sundhedssektoren
efterspørger handling for at imødegå udfordringerne

Brev fra klinikchefer til regeringen
(2017)
"Vi finder, at der efter mange års effektiviseringer og
besparelser nu er et åbenlyst misforhold mellem
forventningerne til service, aktivitet og kvalitet og
de ressourcer der stilles til rådighed."

"Vi ser flere muligheder:
• Politiske prioriteringer af patientbehandlinger –
der er ikke råd til alt
Klinikere
• Strukturerede besparelser (bl.a. lukning af
sygehuse, sammenlægning af afdelinger og
funktioner indenfor vores region eller på landsplan)
• Reduktion i mængden af administrative krav og
mindre bureaukratisering"
https://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsminister-jeg-haaberregionen-tager-rigets-advarsel-alvorligt
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Udtalelse fra Dansk Sygeplejeråd
(2019)

"Udviklingen i befolkningens
sygdomsmønstre peger sammen
med de økonomiske fremskrivninger
frem mod en uholdbar situation, hvor
spændet mellem opgaver og
ressourcer bliver større og
større."
- Dansk Sygeplejeråd

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/det-mener-dsr/tid-tilkvalitet-fire-forslag-til-et-mere-baeredygtigt-3

Kilde: DR.dk; Dansk Sygeplejeråd; Sundhedspolitisk Tidsskrift; Sundheds- og Ældreministeriet

Kronik fra sundhedsforskere
(2018)

"De tre bærende søjler i
sundhedsvæsenet er regionernes
hospitaler, de praktiserende læger og
den kommunale sundhedsindsats.
Udfordringen er, at disse tre
uundværlige dele ikke har en samlet
ledelse og mangler sammenhæng"
- Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi,
Leif Vestergaard Pedersen, adm. direktør i Kræftens
Bekæmpelse, og Frede Olesen, professor i almen
praksis.

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/792sadan-far-vi-styr-pa-det-danskesundhedsvaesen.html

PSCC | OPGAVEBESKRIVELSE

Sundheds- og Ældreministeriet har givet situationen bedt om hjælp til at se
nærmere på sundhedsvæsenet (og herunder ældreområdet)
Sundheds- og Ældreministeriet har
bedt om jeres hjælp til at besvare
følgende:

Ministeriet foreslår en række emner, man
kunne se på, men ser gerne, at I kommer
med nye perspektiver

Brugerbetaling
Sundheds- og Ældreministeriet
Prioritering af behandling
Hvilke 2-3 strategiske indsatser
anbefales for at imødegå udfordringerne
og sikre et sundhedsvæsen i
verdensklasse fremover?

l
Anderledes organisering af opgaver
Forebyggelse

Brug af digitalisering og ny teknologi
Adfærdskorrigerende beskatning
?
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PSCC | FORMALIA

I opgavebesvarelsen vægtes analyse, løsning og præsentation

Analyse (33%)

Løsning (34%)

Præsentation (33%)

•

Overblik og evne til at navigere og
udvælge i udleveret materiale

•

Klar og fuldstændig besvarelse af det
stillede spørgsmål

•

Klarhed og engagement i mundtlig
præsentation

•

Inddragelse af yderligere materiale hvis
relevant

•

Kreativitet i formuleringen af løsninger

•

Samarbejde og inddragelse i teamet

•

Analyse af fordele og ulemper ved
forskellige tiltag – kvalitativt såvel som
kvantitativt

Overvejelser om risici ved foreslåede
løsninger

•

•

Kvalitet i besvarelserne i den
efterfølgende spørgerunde

•

Politisk forståelse og tæft i foreslåede
løsninger

•

Gennemførlighed og implementering
(herunder konkrete tanker på
implementeringen)

•
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Stor vægt på argumentationen for
hvorfor pågældende strategiske
indsatser foreslås – og hvorfor andre
mulige indsatser er fravalgt

PSCC | FORMALIA

Casen skal udarbejdes til klokken 15.45 i morgen – efter indledende runder
og finale kåres vinderen omkring klokken 21.00

10

Torsdag: 19:45 – 20.30

Udlevering af case

Fredag: 08.00 – 15.45

Casearbejde og aflevering

Fredag: 16.15 – 17:30

Indledende runder

Fredag: 19.15 – 20.30

Finale

Fredag: 21.00 – 21.15

Kåring af vinder

PSCC | FORMALIA

Jeres præsentation på maksimalt 8 slides afleveres senest fredag klokken
15.45 i elektronisk form
Formalia

• Der må maksimalt afleveres 8 slides eksklusiv forside

• Præsentationen sendes til pscc19@pscc.dk senest fredag klokken 15.45 i én, samlet pdf. I emnefeltet
anføres holdnavn
• Animationer mv. er ikke tilladt
• Præsentationen i semifinale og finale må vare 10 minutter
• I indledende runder er der efterfølgende 5 minutters Q&A
• I finalen er der efterfølgende 8 minutters Q&A
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Illustrative tal

PSCC | DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

Beskrivelse af sektorer i det danske sundhedsvæsen (1/2)
Regionale sundhedsvæsen

Almen praksis og
speciallæger
Almen praksis er det nære
lægetilbud. Det fungerer som
gatekeeper ift. sygehusvæsenet og
behandling hos speciallæge.
Almen praksis varetager også
simplere behandling og kontrol.
Speciallæger er læger med egen
praksis indenfor et medicinsk
speciale (fx hudlæge), hvor man
på henvisning fra egen læge kan
modtage behandling.
Regionerne finansierer sektoren
på baggrund af indgåede
overenskomster

Andre praksisområder
Der er en række andre såkaldte
praksisområder, der modtager
offentligt tilskud til
sundhedsbehandling.
Det er hhv. fysioterapi, kiropraktik,
fodbehandlere, psykologer.
Regionerne finansierer sektoren,
primært på baggrund af indgåede
overenskomster. Der forekommer
typisk egenbetaling.

Sygehusvæsenet er det behandlende sundhedsvæsen.
Der er i Danmark 21 akutsygehuse, der har et akutberedskab.
Derudover er der en række psykiatriske og specialiserede
sygehuse (fX Rigshospitalet). Der er i alt ca. 50 matrikler, hvor
der er sygehusfunktion.
Der er både somatiske og psykiatriske sygehus-funktioner. Og
der foregår både behandling på højtspecialiseret niveau (fx kræft)
og på mindre specialiseret niveau (fx løbende kontroller)

Omkostninger: 3,5 mia. kr.

Regionerne finansierer og drifter sygehusvæsenet, typisk med
indgåelse af driftsaftaler mellem regionsgården og den enkelte
administrative sygehusenhed.

Ansatte: Ca. 3.500 kapaciteter

Omkostninger: ~ 90 mia. kr.

Omkostninger: Almen praksis: 8,5
mia. kr., Speciallæger: 3,5 mia. kr.
Ansatte: Almen praksis: 3500
kapaciteter, Speciallæger: 900
kapaciteter
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Sygehusvæsenet

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet, esundhed.dk
Anm: Tal er approksimative

Ansatte: ~110.000 fuldtidsbeskæftigede

Illustrative tal

PSCC | DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

Beskrivelse af sektorer i det danske sundhedsvæsen (2/2)
Kommunale sundheds- og ældreområde

Kommunerne varetager de fleste af de borgerrettede opgaver, herunder opgaver indenfor ældreområdet og sundhedsområdet.
Skildringen mellem hvornår noget vedrører hhv. sundhed og ældre er ikke helt entydig, og regnskabsmæssigt konteres de til tider
sammen.

Ældreområddet dækker over udgifter til pleje og omsorg for ældre borgere og forebyggende indsatser til personer med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne. Udgifterne dækker også over udgifter til hjemmepleje, hjemmesygeplejesker, drift af kommunale
akutpladser, drift af plejehjem og andre plejeboliger mv..

Sundhedsområdet dækker over en række forskellige sundhedsindsatser, herunder genoptræning samt den forebyggende og
sundhedsfremmende indsats. Oplistet er sundhedsydelserne bl.a. genoptræning, rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi, kommunal
tandpleje, sundhedsplejeske, forebyggelse mv. Derudover varetager kommunerne også udgifter til voksne med særlige behov (fx
handicappede).
Kommunernes indsats spiller en central rolle for at forebygge sygdom og for den løbende pleje, som kan have betydning for evt.
indlæggelse.

Omkostninger: ~60 mia. kr.
Ansatte: ~110.000 fuldtidsbeskæftigede
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Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet
Anm: Tal for omkostninger dækker både over udgifter til sundhedsområdet (8 mia. kr.), handicapområdet (11 mia. kr.) og
ældreområdet (43 mia. kr.). Tal for ansatte er baseret på krl.dk for januar 2017 for hhv. konto for sundhedsudgifter og konto for
tilbud til ældre og handicappede

Illustrative tal

PSCC | DATAPAKKE

Aktivitetsudvikling i sygehusvæsenet og praksissektoren
Antal kontakter i sygehusvæsenet
2009-2017.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.114

1.144

1.142

1.131

1.129

1.143

1.126

1.117

1.099

203

207

206

203

202

204

199

196

191

10.035

10.438

11.117

11.504

12.018

12.862

13.278

13.474

13.720

1.826

1.892

2.006

2.068

2.151

2.291

2.349

2.361

2.387

11.148

11.582

12.259

12.635

13.147

14.005

14.404

14.591

14.819

2.029

2.099

2.212

2.271

2.353

2.495

2.548

2.557

2.578

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal kontakter (i tusinder)

41.254

40.934

41.715

40.880

40.153

40.041

40.262

40.569

40.995

Kontakter pr. 1.000 borgere

7.508

7.419

7.527

7.347

7.188

7.134

7.123

7.110

7.132

5.384

5.613

5.682

5.610

5.537

5.605

5.603

5.603

5.654

980

1.017

1.025

1.008

991

999

991

982

984

Antal kontakter (i tusinder)

8.516

8.709

9.341

9.828

9.985

10.266

10.699

11.029

11.046

Kontakter pr. 1.000 borgere

1.550

1.578

1.685

1.766

1.787

1.829

1.893

1.933

1.922

Antal kontakter (i tusinder)

55.154

55.255

56.737

56.319

55.675

55.912

56.563

57.201

57.694

Kontakter pr. 1.000 borgere

10.038

10.015

10.238

10.122

9.966

9.961

10.007

10.024

10.037

Indlæggelser
Antal indlæggelser (i tusinder)
Indlæggelser pr. 1.000 borgere
Ambulante besøg (inkl. skadestuebesøg og akut ambulante besøg)
Antal ambulante besøg (i tusinder)
Besøg pr. 1.000 borgere
Patienter og kontakter med sygehusvæsen, i alt
Antal kontakter i det somatiske sygehusvæsen, i
alt
Kontakter pr. 1.000 borgere

Antal kontakter i praksissektoren
2009-2017.
Almen praksis

Speciallægepraksis
Antal kontakter (i tusinder)
Kontakter pr. 1.000 borgere
Øvrig praksis

Patienter og kontakter, i alt
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Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Illustrative tal

PSCC | DATAPAKKE

Sundhedsudgifter til ældre borgere samt KOL- og diabetespatienter er
markant højere end til den gennemsnitlige borger
Årlige udgifter per borger for forskellige aldersgrupper
1000 kr.
Aldersgruppe
Under 10 år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
+90 år

Syghusvæsenet
Indlæggelser
Ambulant
3,6
1,4
1,8
1,9
3,1
3,1
3,9
4,1
4,0
4,2
6,5
6,6
11,2
9,2
18,5
11,3
24,0
9,4
24,4
4,8

Praksissektoren
Speciallæge Almen læge
0,5
0,7
0,3
0,5
0,4
0,7
0,5
0,7
0,6
0,7
0,6
0,8
0,8
1,1
1,0
1,6
1,0
2,0
0,6
1,9

Kommunale sundheds-og ældreydelser
Personlig pleje Praktisk hjælp Hjemmesygepleje
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1
0,7
0,2
0,2
1,8
0,4
0,6
5,4
1,2
2,0
16,7
4,1
6,4
44,5
9,7
14,4

Total
6,1
4,6
7,5
9,4
9,9
15,7
25,0
41,0
63,5
100,3

Årlige udgifter per borger for hhv. borgere med KOL, Type 2 diabetes og befolkningsgennemsnittet
1000 kr.
Gruppe
Befolkningsgns.
KOL
Type 2-diabetes
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Syghusvæsenet
Indlæggelser
Ambulant
6,7
5,1
31,6
15,0
22,2
12,8

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Praksissektoren
Speciallæge Almen læge
0,6
1,3
1,0
2,7
1,1
2,7

Kommunale sundheds-og ældreydelser
Personlig pleje Praktisk hjælp Hjemmesygepleje
1,7
0,3
0,6
9,7
1,7
3,8
7,7
1,2
3,3

Total
16,3
65,5
51,0

Illustrative tal

PSCC | DATAPAKKE

Forebyggelse kan både handle om at undgå, at borgere udvikler
sygdomme og at indlæggelser kan undgås
Kan man få borgere til at leve en sundere livsstil, kan
man mindske kontakt med sundhedsvæsenet

Der er stor forskel på, hvor mange forebyggelige indlæggelser
hver kommune har per 1.000 ældre

Yderligere omkostninger til Sundhedsvæsenet ved usund livsstil
%-del voksne (>15 år) med usund livsstil og ekstraomkostninger til
sundhedsvæsenet (estimater)*

Antal forebyggelige indlægger per 1.000 ældre per kommune, 2017**

Fysisk inaktivitet

100
80

• %-del fysisk inaktive: 13%
• Ekstraomkostninger: 5.300 mio. kr årligt.

60

Alkohol

40

Gennemsnit = ~56
indlæggelser per
1000 ældre

• %-del over højrisikogrænsen: 9%
• Ekstraomkostninger: 360 mio. kr. årligt
Rygning
• %-del rygere og eksrygere: 49%
• Ekstraomkostninger: 10.000 mio. kr. årligt

Internationale erfaringer med at forebygge diabetes
I USA og Finland har man gennemført forsøg med
målrettede forebyggelsesindsatser for præ-diabetikere
Forsøgene havde fokus på kost og motion, og over en 10årig periode mindskedes sandsynligheden for at
udvikle diabetes med 35-50%
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20

Kommuner over gennemsnittet
ville tilsammen skulle nedbringe
antallet af indlæggelser med
~6.200 for at nå gennemsnittet

0
Definition: Forebyggelige indlæggelser
Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser, der ofte er mulige
at forhindre ved at forbedre indsatsen i sundhedsvæsenet uden
for sygehusvæsenet, så eksempelvis sygdommen opspores
hurtigere
Primære diagnoser tæller bl.a.: dehydrering, forstoppelse,
blærebetændelse og gastroenteritis
I 2017 var der i alt 63.450 forebyggelige indlæggelser, der i
gennemsnit kostede 43.000 kr

* Medtager ikke omkostninger fra fx produktivitetstab eller besparelse forbundet med at usunde borgere dør tidligere; **Fuld
oversigt over kommunerne kan findes på http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/sundhedsaftaler/Sider/SUA01.aspx
Kilde: esundhed.dk; Sundhedsstyrelsen: "Sygdomsbyrden i Danmark"; Sundheds- og Ældreministeriet

Illustrative tal
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I Norge og Sverige har man valgt at indføre brugerbetaling for besøg hos
almene læger
Brugerbetaling for besøg hos almen læge i Danmark, Norge og Sverige
Kr.

142
126

Gns. udgift pr. kontakt til
almen praksis er i
Danmark estimeret til
godt 200 kr.

0
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Kilde: hlefo.no, skl.se; Sundheds- og Ældreministeriet

EKSEMPLER
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Studier og tidligere erfaringer giver forskellige bud på, hvordan man kan
imødekomme udfordringerne i Sundhedsvæsenet

https://www.ajmc.com/journals/ajac/2017/2017-vol5-n1/telemedicineand-its-role-in-revolutionizing-healthcare-delivery

https://www.information.dk/debat/leder/2018/04/politikere-boer-staaved-afvisning-dyr-medicin
https://www.theguardian.com/social-carenetwork/2017/may/09/buurtzorg-dutchmodel-neighbourhood-care

https://www.who.int/bulletin/volumes/94/4/15164707/en/

https://www.nice.org.uk/news/blog/carrying-nice-over-the-threshold

http://www.cphhealthtech.dk/aktiviteter/intelligentforebyggelse-via-ai
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https://www.reuters.com/article/israel-diabetes-bonds/israel-launches-first-social-impact-bond-toprevent-diabetes-idUSL5N16L061

Kilde: Information; Reuters; The Guardian; NICE; CPH Healthtech; AJMC; WHO

