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Hvad er succeskriteriet for et sundhedsvæsen?
I udlandet har man blik for kvaliteterne ved dansk almen
praksis som leverandør af en sundhedsfaglig indsats af høj
kvalitet, positive patientevalueringer og høj omkostningseffektivitet.
Forfatteren argumenterer for, at vi også i den hjemlige andedam skal indse, at almen praksis i Danmark har lige netop
det, der skal til, for at sikre, udvikle og optimere et sammenhængende sundhedsvæsen. Læs her om integration, disintegration, stærekasser og andre nyttige begreber til brug i den
fortsatte debat.

Almen praksis er for sundhedsvæsenet, hvad almen praksis er for sine
patienter. Tænk kort over, hvor enestående det er for danskerne at have
adgang til en praktiserende læge, der varetager en række grundlæggende
sundhedsmæssige opgaver. Og se det så fra det samlede sundhedsvæsens synspunkt. Det danske sundhedsvæsen har med almen praksis en
sektor, der er med til at sikre varetagelsen af sundhedsvæsenets helt
fundamentale opgaver. Opgaver, som omfatter at give befolkningen lige
og hurtig adgang til lægefaglig vurdering, sikre basal udredning og
visitering, adgang til specialiseret diagnostik og behandling, efterbehandling og genoptræning.
Hvornår er et sundhedsvæsen en succes?
I erkendelse af, at sundhedsvæsener uvægerligt vil udvikle sig i retning
af at forbruge de ressourcer, der er til rådighed, er spørgsmålet: Hvornår
er et sundhedsvæsen en succes? Overordnet kan man med fordel arbejde ud fra følgende tre succeskriterier:
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• Leverer en effektiv sundhedsfaglig indsats af høj kvalitet
• Præsterer positive patientevalueringer
• Er omkostningseffektivt og ”flytter sundhed for pengene”
Dette tydeliggør, at man ikke kun kan se på de enkelte, isolerede øer i et
sundhedsvæsen. Det er nødvendigt, at alle relevante dele af sundhedsvæsenet arbejder sammen om dette - et sammenhængende sundhedsvæsen.
Almen praksis har været en fast bestanddel af sundhedsvæsenet i
adskillige år og har på mange områder fulgt med udviklingen af et
moderne sundhedsvæsen. Almen praksis har sikret en højt specialiseret
uddannelse som generalister, har været baseret på viden, været fuldt
computeriseret og haft elektronisk patientjournal gennem adskillige år.
Almen praksis kommunikerer elektronisk med patienterne og med den
del af det øvrige sundhedsvæsen, der formår det. Almen praksis har
været garant for, at Danmark er kendt for en særlig lige adgang til lægehjælp. Almen praksis har haft løbende initiativer til rationel klinik og
brug af ressourcer, fx antibiotika, psykofarmaka og henvisninger. Almen praksis har været en nærmest autonom drivkraft i, at implementeringen af en basal kronikerindsats i det hele taget er sket i Danmark.
Dansk almen praksis er enestående
Alt i alt kan man erkende, at dansk almen praksis er enestående for:
• En befolkning, der får adgang til en læge, der løser kliniske kerneopgaver. Det være sig akutte opgaver, længerevarende forløb og opgaver
set i forhold til det enkelte menneske.
• Hospitalerne og det øvrige sundhedsvæsen, der får foretaget triage og
har en fremskudt gatekeeper, der tilmed sikrer den løbende kontinuitet og optimal brug af ressourcer.
• Samfundet – til det fælles bedste. Tænk, hvilket gode i en velfærdsstat
og hvor godt der bliver sørget for det lille kongerige!
Dermed slet ikke sagt, at almen praksis ikke kan og skal optimeres.
Alligevel kan det undre, at man i samtaler med lægefaglige, administrative og politiske beslutningstagere oftere og oftere bliver mødt med
spørgsmålet om, hvor man kan finde en almen praksis, der fungerer
godt. Der må være noget i Storbritannien, i Holland, i Sverige etc., som
vi kan tage til Danmark og på den måde optimere almen praksis. Det er
der utvivlsomt, for ideer til at løse opgaver i almen praksis er utallige.
Det besynderlige er, at hvis man taler med ledende folk i udlandet,
spørger de typisk, om vi har prøvet at kigge på os selv? Græsset ser
grønnere ud hos naboen, men det er måske på tide, at vi i fællesskab
selv prøver at se på det internationalt berømmede ”græs”, vi har i Danmark, og udvikler på det. Sammenlignet med andre sundhedsvæsener
udmærker dansk almen praksis sig nemlig ved allerede at have den
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Figur 1 / Hvis hver
praktiserende læge
indlagde blot 1 patient
mere om ugen, ville
hosptitalsgangene
lynhurtigt blive fyldt
op.
Foto: Colourbox
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placering, som er nødvendig for at sikre, udvikle og optimere et sammenhængende sundhedsvæsen (1).
”Sammenhængende” eller ”integreret” sundhedsvæsen
Hvad betyder ”et sammenhængende sundhedsvæsen”? Man kalder det
også et integreret sundhedsvæsen, hvilket beskriver et sundhedsvæsen,
hvor sektorer og grænser er brudt ned, hvor de enkelte ydelser er integrerede, og hvor arbejdsopgaverne er koordinerede på en for bruger og
væsen afbalanceret måde (2).
Rationalet bag at have fokus på at integrere opgaverne er, at udfordringen i moderne sundhedsvæsener ikke er at få ydelser, men at få
dem til at hænge sammen. Det er ikke længere muligt at skabe bedre
ydelser ved alene at blive klinisk dygtigere, udvikle ny teknologi og
uddanne os bedre. For at give en moderne, sikker, lige, effektiv og rettidig sundhedsydelse vil en koordinering og harmonisering af de enkelte
dele give meget bedre resultater (3). Så når vi ønsker stor effekt af vores
indsats ved relativt færre ressourcer, skal vi satse på at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen (4). Det vil give de effekter, som er vist i
Boks 1.

Boks 1 / De fire grundlæggende effekter af et integreret sundhedsvæsen
Skabe glidende patientforløb (uden barrierer)
Optimere omkostningseffektiviteten (uden spild og duplikation)
Optimere den medicinske kvalitet (uden uforklarlig variation)
Optimere patientevalueringen (patientorienteret)

Som næste afsnit vil afsløre, er dansk almen praksis på alle måder
overordentligt centralt placeret i denne proces.
Hvad er leverancen fra almen praksis?
I et 24/7-system leverer almen praksis over 50 mio. sundhedsydelser om
året. Det sker primært i dagtid fra omkring 2.200 selvstændige praksis
med hver deres ledelse, der samlet udgøres af 3.500 alment praktiserende læger. Samtidig deltager lægerne i større eller mindre grad i den
kollegialt samordnede lægevagt på nær i Region Hovedstaden, hvor man
har ønsket en, i relation til denne artikel, interessant ordning. De sundhedsydelser, der leveres i almen praksis, er for en dels vedkommende,
herunder primært honoreringen, bestemt via Overenskomst om almen
praksis, men selve indholdet er fortsat primært bestemt af den praktiserende læges langvarige uddannelse til speciallæge i almen medicin.
Hvert år har mindst 85 % af befolkningen kontakt med deres praktiserende læge, og i gennemsnit har danskerne årligt ca. 4-5 konsultationer og ligeså mange andre typer kontakter (telefon, e-mail mv.) I
øvrigt har 25 % af befolkningen kontakt til lægevagten i løbet af et år, og
95 % af disse er også i kontakt med deres egen læge (5).
Til sammenligning er ca. 11 % af befolkningen indlagt på somatisk
afdeling en eller flere gange i løbet af et år, og 97 % af disse har også
kontakt med almen praksis. Endog i gennemsnit 10-15 gange årligt.
Indlagte har således alle en tæt kontakt til almen praksis.
I løbet af et år har 28 % af befolkningen kontakt til hospitalsambulatorierne en eller flere gange, og igen har 96 % af disse også ofte kontakt til deres egen læge. I det hele taget gælder det, at stort set alle borgere, der modtager ydelser i hospitalsvæsenet, hos praktiserende
speciallæger eller hos psykologer og fysioterapeuter, alle har typisk flere
kontakter til almen praksis i samme periode.
Så samlet set er 88 % af befolkningen brugere af sundhedsvæsenet
i løbet af et år, og 98 % af disse ses også i almen praksis. En tredjedel af
alle, der søgte sundhedsvæsenet i løbet af et år, så udelukkende deres
egen læge og blev ikke set andre steder i sundhedsvæsenet. Samtidig
skal man notere sig, at - stadig i løbet af et år - er 64 % af befolkningen
indlagt, på ambulatorium, hos speciallæge, fysioterapi eller psykolog.
Derfor er det tydeligt, at omdrejningspunktet for sundhedsydelserne i
det danske sundhedsvæsen er almen praksis, og at flertallet af patienterne samtidig er fælles med det øvrige sundhedsvæsen.
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Af alle leverede sundhedsydelser i det danske sundhedsvæsen
leverer almen praksis mindst 75 % af dem alle (5). Almen praksis’ interaktion med folk med symptomer, med sygdomme, netop udskrevne
eller i behandling forskellige steder i sundhedsvæsenet, er kolossal. Ved
at satse på almen praksis i et sundhedsvæsen får man styr på patientstrømmene i væsenet (6). Og dermed nøglen til det sammenhængende
sundhedsvæsen.
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Eksempler på integration og disintegration
Når man arbejder med at udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen,
møder man nogle typiske automatreaktioner. De opstår pga. manglende
erkendelse af eller opmærksomhed på den alvorlige og betydelige rolle,
almen praksis har. Sådanne automatreaktioner er ofte en barriere for
det sammenhængende sundhedsvæsen.
Et eksempel er brugen af e-kommunikation i almen praksis. Som
vist er almen praksis fordelingscentral for sundhedsydelserne i Danmark. Det betyder også, at kommunikationen med patienterne skal
udvikles i et moderne samfund. Alligevel hører man, at praktiserende
læger bruger e-mailkonsultation i for stor stil, og at det er et ”tag selvbord”. Måske er det reelt set et af de elegante eksempler på, hvordan
man udvikler sig til gavn for dem med kronisk sygdom, dem der har
behov for at kunne kontakte lægen uden for normal arbejdstid etc. (7).
Et andet eksempel på, hvordan man kunne øge sammenhængen af
ydelserne er ved at støtte almen praksis’ direkte adgang til diagnostiske
undersøgelser. Der findes en række eksempler på at fx direkte adgang til
koloskopi og CT-scanning af lungerne kan give de vigtige effekter som
vist i Boks 1. Alligevel er der ledelsesmæssig frygt for, at det vil føre til
overforbrug og spild (8).
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Det akutte sundhedsvæsen
En anden automatreaktion er, at man løser et problem ved at flytte
patienten. I øjeblikket ses der i Danmark en massiv satsning på det
”akutte sundhedsvæsen” som svaret på fremtidens moderne sundhedsvæsen. De store hospitaler har fået tilnavnet ”akutsygehuse” af samme
grund. At man satser så kraftigt på den akutte patient, bæres for en dels
vedkommende af, at man ønsker kortere liggetid på hospitalerne. Når
patienter henvises til sygehus, skal de snarest udskrives igen – eller slet
ikke indlægges. Problemet er, at man endnu ikke har skabt den organisation og integration, der skal tage sig af alle de patienter, der er tidligt
udskrevet. Man skaber dermed en disintegration af ydelserne og har
ikke blik for patientstrømmene. Og dertil tilsidesætter man det faktum,
at sundhedsvæsenet kun for en dels vedkommende er ”akut”, og at det i
virkeligheden i høj grad er de kroniske sygdomme og multisyge – dem,
som vi allerede har fat i, og som almen praksis er inddraget i, der driver
efterspørgslen på sundhedsydelser (9, 10). Man bør overveje, om en

satsning på helikoptere og nyindrettede akutmodtagelser fører til øget
sammenhæng.
Et eksempel på, hvor vigtigt det er at kende dynamikken i sundhedsvæsenet, kan illustreres med den altid aktuelle snak om overbelægning. Hvis hver alment praktiserende læge, af forskellige grunde, indlægger 1 patient mere om ugen, vil det svare til 10-15 % flere
indlæggelser på hospitalerne. En uoverkommelig opgave, som skal løses
i almen praksis og ikke inde på hospitalerne med endnu større akutmodtagelser (11).
Afskaf generalisten og opsæt en stærekasse
Apropos akut, så er indførelsen af 1813 i Region Hovedstaden et glimrende eksempel på disintegration. Det kan godt være bedre udnyttelse af
ressourcerne at have andre personalegrupper i front, og der er god
evidens for det kosteffektive i en visiteret skadestue. Dog havde man
overset, at en del ydelser, der blev håndteret almenmedicinsk, pludselig
skulle håndteres i andet regi. For eksempel udgjorde henvendelser vedr.
0-9-årige patienter klart den største opgave; 4-5 gange oftere end henvendelser vedr. 70-79-årige patienter. Samtidig mistede man synergien
ved opfølgning hos egen læge. Så fra at man havde en mulighed for en
lægefaglig visitation og behandling af denne meget store gruppe børn,
skabte man disintegration og et behov for at få løst opgaven andre
steder og med mindre sammenhæng i ydelserne. Det giver risiko for høj
grad af duplikation, gentagne undersøgelser, kommunikationsbrister og
muligvis en lavere patientevaluering (12).
Et flot eksempel på integration er, når brug af skadestue går via
den praktiserende læge, hvilket man ser i flere regioner nu. Her spiller
man på sin viden om, at patientstrømmen naturligt går forbi de praktiserende læger, der allerede har en visiterende opgave i første linje (13).
De såkaldte ”stærekasser” er typisk forekommende, når man ser
disintegration. Oprettelsen af 1813 er et godt eksempel på en stærekasse,
hvor ekstra ydelser tilbydes og hurtigt bliver brugt. Et andet eksempel
på en stærekasse er specialafdelingerne, der skal tage sig af monitorering af blodfortyndende behandling. Her er der tale om en patientgruppe, som allerede har deres gang i almen praksis. Alligevel vælger
man at oprette specialambulatorier med efterfølgende duplikation og
spild af undersøgelser. Og patienterne kommer stadig i almen praksis
og oplever nok ikke en sammenhæng (7).
Yderligere eksempler ses for andre specifikke sygdomme (fx lungesygdomme, diabetes) og udgående teams, som ikke nødvendigvis inddrager almen praksis. Det kan være ”følge hjem”-ordninger eller specialiserede geriatriske eller palliative teams. Her kan man overveje, om
man udnytter, at almen praksis kan være en del af løsningen, og om
man søger at tænke praksis ind i et samarbejde om disse initiativer (14).
Det ser man i nogle initiativer omkring opfølgende hjemmebesøg, hvor
almen praksis netop er tiltænkt den koordinerende rolle (15).
887

Månedsskrift for almen praksis november 2014

Sundhedsvæsenets
organisation

888

Svangre og kronikere
Et klassisk og berømmet eksempel på et integreret sundhedsvæsen er
den danske svangreprofylakse. Her har almen praksis været tovholder,
og der er udviklet et program, der sikrer, at de rette ydelser automatisk
tildeles, at de differentieres, at der er en præcis og fast opgavefordeling,
og at man kan forvente, at en opgave bliver løst, hvis den er givet. Lignende eksempler ses til dels i børnesundhedsprogrammet.
Et kun 10 år gammelt eksempel på integration er kronikerindsatsen og udvikling af forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Her har
man erkendt, at almen praksis er det sted, hvor man har den største
berøringsflade med kronisk syge og i den forbindelse har nogle særlige
muligheder og opgaver. Samtidig ved man, at der er behov for at kunne
trække på nogle særlige ressourcer fra andre dele af sundhedsvæsenet.
Således baserer denne tilgang sig på en evidens om, at en række sundhedsydelser er bedst placeret i almen praksis og fører til færre henvisninger til sygehus, bedre behandlingskvalitet og en større samordning
af indsatsen.
Sammenfatning og fremtiden
Almen praksis har en betydelig rolle i at sikre et sammenhængende
sundhedsvæsen (1). Almen praksis gør det ikke alene, men alligevel er
almen praksis overordentlig central i at påtage sig opgaven og at ville
udvikle den. Almen praksis skal forstå, hvor vigtig praksis er, og må ikke
se sig selv som en isoleret del af sundhedsvæsenet. Samtidig er det
oplagt, at et moderne sundhedsvæsen som det danske tager udgangspunkt i almen praksis som en unik medspiller i fordelingen af sundhedsydelser for at opnå et kosteffektivt sundhedsvæsen, der leverer
ydelser af høj kvalitet med positiv patientevaluering. Sundhedsvæsenets driftsherrer har en særlig vigtig opgave i at erkende og satse på
dette. Der, hvor man formår at have denne indsigt og samtidig formår at
spille ledelses- og driftsmæssigt intelligent på det, vil man se fremtidens sundhedsvæsen udvikle sig.
Hvad skal der så ske i et sundhedsvæsen, hvor græsset er dejligt
grønt? For det første skal alle beslutningstagere være helt hjemme i
deres patientstrømme og deres viden om, hvordan opgaverne bedst
løses - gerne godt støttet af analytikere og forskere. Dernæst kunne man
give sundhedsvæsenet en almen praksis, der påtager sig opgaven og
viser, hvilken betydning man har, når man er central i det sammenhængende sundhedsvæsen. Og så kunne man overveje at udbygge almen
praksis til at tage vare på fremtidens sundhedsvæsen. Den eneste måde,
hvorpå vi får råd til fremtidens sundhedsvæsen, er ved at satse på almen
praksis og understøtte, at det er den vej, vi skal.
Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet
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