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Helsetjenesteforskningen er kommet langt
Forankret i universitetsmiljøer i alle nordiske lande. –
Etablering af velfungerende uddannelser. – God
afsætning på vores kandidater
Interaktion med nationale og internationale
forskningsmiljøer - Etablering af netværk og fora som
denne. - God blanding af fagligheder
Fra mikro studier af den enkelte borger/patients møde
med systemet, til meso studier af organisationer og
netværk og til makro studier på nationalt og
internationalt niveau
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Men også en del udfordringer
Akademisk/fagligt:
• Reel synergi mellem forskellige faglige traditioner?
• Uenighed om hvad er tæller som evidens
• Lillebror til medicinsk faglige forskningstraditioner? –
Større spredning i metodetilgange, og mindre
veletableret ”gold standard”
• Sub-specialisering ift økonomi og statsvidenskab mv
• Svært at publicere multidisciplinært
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Men også en del udfordringer
Policy mæssigt:
• Tilstrækkeligt gennemslag i en politiske virkelighed?
• Kritisk distance – ”Speaking truth to power”
• Har vi tilstrækkelig opmærksomhed og de rigtige
redskaber til at analysere de store forandringer, som
helsevæsenet står overfor?
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Områder hvor helsetjenesteforskningen bør tage
handsken op - Struktur, styring og sammenhæng
•

•

•

Principper for ”good governance i sundhedssektoren”
– hvor relevante er de i en nordisk kontekst? – er der
noget, som vi fra helsetjenesteforskningen skal
fokusere særligt på?
Centralisering og strukturelle reformer: Hvordan
besluttes de? Med hvilket evidensgrundlag (klinisk,
økonomisk og demokratisk)?
Styringsregimer: Hvordan får vi den rette balance
mellem professioner, patienter, borgere og økonomi?
- Hvordan virker forskellige modeller i praksis?
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Principper for ”good governance” i helsesektoren
1) Gennemsigtighed i beslutningstagning: At der redegøres åbent
for beslutninger og deres begrundelser
2) Deltagelse: At de berørte parter engageres i
beslutningsprocessen
3) Ansvarlighedsgøring: At der er mekanismer til at monitorere
og sanktionere de forskellige principal-agent relationer i systemet
4) Organisatorisk integritet: At forvaltningen af sundhedsydelser
sker på et klart grundlag baseret på retsstatslige principper om
lighed og retfærdighed. At roller og ansvar er veldefinerede, og
fravær af korruption og særbehandling. – (Lighed ift geografi,
socioøkonomi, patientgrupper/diagnoser)
5) Policy kapacitet: At de relevante myndigheder har tilstrækkelig
information og analytisk kapacitet til at træffe oplyste
beslutninger
Greer et al 2016

Institut for Statskundskab

Organisatoriske dimensioner og konsekvenser heraf
Centralisering – decentralisering (styring)
Styringskapacitet/lighed/effektivitet
vs
lokal tilpasning/nærhed/deltagelse (og effektivitet)

Demokrati – Forretning/arms længde (styring)
Deltagelse, gennemsigtighed, ansvarlighed
vs
Flexibilitet, innovation, service?

Institut for Statskundskab

Decentral

Central

To organisatoriske dimensioner (styring)
Politik
I: Hierarkisk model med statslig
direktorat eller lignende som
primær styringsaktør. Demokratisk
forankring i Stortinget.
Styring via integrerede regionale
forvaltningsorganisationer. – Eller
direkte kontraktstyring af sygehuse
(statsejede
”forvaltningsorganisationer” og
private).

Foretak
III. Statsligt helseforetak med
bestyrelse som primær styringsaktør
Kontrakter med regionale helseforetak
eller direkte med sygehuse (offentlige A/S
og private)

II. Regionale
forvaltningsorganisationer med
demokratisk valgte råd, som
opererer indenfor nationale rammer
i form af lovgivning,
økonomistyring, planlægning og
monitorering.

IV. Regionale helseforetak med
bestyrelser, som operer indenfor mere
eller mindre stramt styrede nationale
rammer i form af lovgivning,
økonomistyring, planlægning og
monitorering.

Forvaltningsbaseret styring af
regionalt ejede sygehuse og/eller
kontrakter med private sygehuse

Kontraktbaseret styring af selvstændige
sygehuse (offentlige A/S eller private)

Hvad er den bedste model? ….................
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Hvad er den rette balance af central/decentral,
politik/foretak i forhold til:
-

Finansiering (skat/sundhedsbidrag)
Allokering af midler til drift
Infrastruktur (bygninger og større teknologi investeringer)
Placering af funktioner/specialer
Introduktion af ny behandlingsteknologi/lægemidler
Performance mål, monitorering og sanktionering
Behandlingsprocedurer
Koordination: mikro/klinisk, organisatorisk og sektor niveau
Forskning og innovation som basis for praksisudvikling

- Beslutningsproces og underliggende værdier
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Organisatoriske dimensioner og konsekvenser heraf
Offentlig – Privat
Velfærdsstatslige målsætninger: solidaritet, deltagelse,
gennemsigtighed, ansvarlighed, lighed
vs
Valgfrihed, brugerorientering, individualitet,
service, effektivitet

Kan man få begge dele? – Konsekvenser for den offentlige
sektor ved øget brug af privat finansiering/udbud?
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Offentlig – privat (forsikring)
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COMPLEMENTARY VPHI: covers
out-of-pocket payments for those
services only partly financed by the
public healthcare system
SUPPLEMENTARY VPHI: provides
preferential access to treatments also
available free of charge within the
public system, but often with waiting
time
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Offentlig – privat (forsikring)
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Offentlig – privat: Betyder ejerskab noget?
Table 1 EMPIRICAL STUDIES REPORTING ECONOMIC EFFECTS

Study and sample characteristics

Region

Years

Sample size

Difference between ownership
type (better is indicated)

PB vs. FP

PB vs. NP

FP vs. NP

PB

-

-

Vanhegan et al.
4
2015
Ferreir et al. 2015

England
Portugal

2002-2009

392 hospitals

FP
product.
PB

-

-

Bonastre et al. 2014

France

2007-2008

448 hospitals

n.s

-

-

Czypioka et al. 2014

Austria

2010

128 hospitals

-

NP

-

Auguzky et al. 2012

Germany

2001-2005

331 hospitals

FP

NP

NP

Tienmann et al. 2012

Germany

2002-2006

493 hospitals

FP

NP

FP

Kondilis et al. 2011

Greece

2001-2003

-

-

Herr at al. 2011

Germany

2002-2006

541 hospitals
or small chains

Italy,
Lombardy

1998-2007

20,000,000
admissions

n.s.
cost
n.s.
profit
NP
n.s.

-

Berta et al. 2010

PB
payments
PB
tech
n.s
cost
n.s
profit
FP
PB

Daidone et al. 2009

Italy, Lazio

2000-2005

108 hospitals

PB

PB

NP

Tienmann et al. 2009

Germany

2002-2006

1046

PB

PB

n.s.

Herr 2008

Germany

2000-2003

PB

PB

NP

Farsi et al. 2008

Switzerland

1998-2003

1556–1635
hospitals
148 hospitals

n.s.

n.s.

n.s.

Farsi 2008
Hofmarcher et al.
2005

Switzerland
Austria

1998-2002
1997-2000

214
77 hospitals/
rehabilitation
sites (??)

n.s.

n.s.

n.s.

Helmig et al. 2001

Germany

1992-1996

288

PB

n.s.

NP

efficiency

perf.1

tech

NP
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Områder hvor helsetjenesteforskningen bør tage
handsken op (styringsudfordringer)
Kultur, motivation og adfærd
• Motivation og adfærd: ikke bare blandt
borgere/patienter, men også blandt professionelle i
helsesektoren. - Hvad er det, som motiverer?
Hvordan påvirkes motivation af forskellige typer
styringssystemer?
• Har vi den rigtige balance mellem tillid, kontrol og
incitamenter?
• Hvordan påvirkes kulturen af performance måling og
incitamentssystemer?
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Motivation og styring: legenes holdning
Tabell 2. «Hvilke organisatoriske forhold/løsninger har du inntrykk av
problematiske i dagens sykehusorganisering?» Prosent og frekvens.
1
= 2
3
4
5 = «svært
«uproblproblematisk
ematisk»
«Foretaksmodellen»
6.1
12.9
34.6
27.2
19.3
(57)
(121)
(325)
(256)
(181)
«Innsatsstyrt
1.3
9.4
25.7
37.0
26.6
finansiering (DRG)»
(12)
(89)
(243)
(350)
(251)
«Individuell
6.5
19.9
41.8
24.9
6.9
rettighetsfesting»
(61)
(186)
(391)
(233)
(65)
«Fravær av stedlig 3.2
10.2
18.5
30.8
37.4
ledelse»
(30)
(96)
(174)
(290)
(352)
Samling av avdelinger 7.1
17.5
29.9
31.0
14.5
i divisjoner/klinikker» (67)
(166)
(284)
(294)
(138)
«IT-løsningene»
3.8
11.7
22.4
33.2
28.9
(36)
(111)
(213)
(316)
(275)
«Regnskapsloven»
8.7
15.9
49.4
17.4
8.6
(78)
(142)
(442)
(156)
(77)
«Lange
1.5
4.9
19.3
34.8
39.5
beslutningslinjer»
(14)
(46)
(180)
(325)
(369)

at er
Totalt
100.0
(940)
100.0
(945)
100.0
(936)
100.0
(942)
100.0
(949)
100.0
(951)
100.0
(895)
100.0
(934)

Magnussen, Frich, Martinussen, Vrangbæk 2016
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Områder hvor helsetjenesteforskningen bør tage
handsken op (styringsudfordringer)
Beslutningsprocesser og resultater
• Hvad er det, som gør, at bestemte helsepolitiske
temaer dukker op på dagsordenen, og hvornår leder
det til radikale beslutninger med vidtrækkende
konsekvenser?
• Implementeringsdynamikker
• Evaluering af nye teknologier: medicin, udstyr,
procedurer, organiseringsformer – i en organisatorisk
kontekst.
Mere konsekvent brug af komparative analysestrategier:
på tværs af sygehuse, kommuner, regioner og lande
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Hvad byder fremtiden?
Megatrends:
• Teknologi: ICT, genetik, stamceller, big data etc
• Demografi: Aldrende samfund
• Økonomisk pres: ressourceknaphed, ulighed
• Kultur: øgede forventninger, individualisering,
empowerment
• Heterogenitet: aldermæssigt, biologisk, kulturelt
I KOMBINATION!
Hvilke redskaber skal vi bruge til at analysere den slags
forandringer?
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Teknologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamifying health: motivation, nudging etc
Augmented reality and virtual reality
Telemedicine and remote care
Surgical and humanoid robots
Genomics and personalized medicine
Body sensors inside and out. - Portable diagnostics
Stems cells: growing organs in a dish
Smart eating and lab grown food. – Micro-biome
The 3D printing revolution: replacing body parts
Exoskeletons and prosthetics
Artifical intelligence for medical decision making
Nanorobots in the blood
Virtual-digital brains: Implants and neuro-enhancement
Big data, planning, monitoring and incentives
Longevity and the ageing society
(themedicalfuturist.com)

Universitetet i Bergen 11. april 2011
Dias 20

Aging society: Denmark

Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
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rose er fem gange så høj blandt kvinder som blandt mænd, og prævalensen af migræne, depression og Alzheimers og anden demenssygdom er omtrent dobbelt så høj blandt kvinder som blandt mænd. Også lænderygsmerter, artrose, nakkesmerter og angst er mere prævalente blandt kvinder end blandt mænd. Derimod er der flere
mænd end kvinder, som lever med iskæmisk hjertesygdom og misbrug. Blandt de resterende sygdomme er der
ingen nævneværdige kønsforskelle.
Figur 1.1.2 Prævalens af udvalgte sygdomme i Danmark blandt mænd og kvinder. Årligt gennemsnit for 2010-2012
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Sundhedsstyrelsen 2015: SYGDOMSBYRDEN I DANMARK

mers og anden demenssygdom er årsag til større omkostninger blandt kvinder end blandt mænd, og mere end
dobbelt så store omkostninger ses blandt kvinder på grund af nakkesmerter og migræne. Blandt mænd er iskæmisk hjertesygdom årsag til mere end dobbelt så store omkostninger end blandt kvinder. Endvidere er skizofreni,
tyk- og endetarmskræft, misbrug og kronisk leversygdom årsag til større omkostninger blandt mænd end blandt
kvinder. For prostata- og brystkræft er kønsfordelingen selvsagt skæv. For de resterende udvalgte sygdomme er
der ingen nævneværdige kønsforskelle med hensyn til omkostninger til behandling og pleje.
Figur 1.1.11 Omkostninger til behandling og pleje i Danmark for udvalgte sygdomme blandt mænd og kvinder. Årligt
gennemsnit for 2010-2012
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*Der er ikke opgjort omkostninger ved hjemmehjælp/praktisk hjælp for artrose, lænderygsmerter, nedre luftvejsinfektioner, nakkesmerter og
migræne.
For nedre luftvejsinfektioner er desuden ikke opgjort omkostninger ved primærsektor og medicin.
www.akf.dk
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Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Sundhedsudgifter og alder
Figur 4 Aldersfordelte, gennemsnitlige sundhedsudgifter, 2007
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Anm.: De gennemsnitlige udgifter er forskellige for mænd og kvinder.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.

DØRS 2009
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fremtidige sundhedsudgifter
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Demografi – den lette løsning…
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Demografi – den rigtige løsning…

Forskningsbaseret introduktion af:
• Organisatorisk og teknologisk innovation
• Nye typer service og styring
• Samtænke helse og omsorg på alle
niveauer
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Konklusion
•
•
•
•

•

Helsetjenesteforskningen er kommet langt
Stadig udfordringer fagligt/akademisk og ift policy og
praksis
Teknologi er en central drivkraft, som kommer til at
ændre landskabet over de næste år
Demografisk udvikling og den aldrende befolkning
stiller krav om nye typer løsninger, som tager højde
for heterogene behov og reaktioner på behandling
Vi skal være klar til at følge op! - Mange nye
forskningsfelter

Sted og dato
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