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1. Introduktion 
Der bruges omkring 150 mia. kr. årligt på at drive det danske sundhedsvæsen og 9 ud af 10 danske borgere 

er årligt i kontakt med sundhedsvæsenet (Sundheds- og Ældreministeriet, 2015). Der er stigende efter-

spørgsel på sundhedsydelser i Danmark og en befolkning, som både bliver flere, ældre og har flere syg-

domme samtidig. Det danske sundhedsvæsen er derfor en stor udgift i den offentlige sektor, hvorfor sund-

hedsøkonomi og at skaffe mere sundhed under stadig stigende sundhedsudgifter er et fokuspunkt for poli-

tikere og andre interessenter.  

1.1 Et øget offentligt-privat samarbejde 

Danmarks sundhedsvæsen er offentlig ejet og administreret, grundet skattefinansieringen, og derfor har de 

offentlige sundhedsinstitutioner monopol1 på sundhedsydelser til borgerne. Det betyder at danske borgere 

har adgang til specifikke sundhedsydelser uden selv at stå for finansieringen. Dog er de offentlige sund-

hedstilbud ikke de eneste på markedet. Der findes ydermere private sundhedsvirksomheder, som tilbyder 

sundhedsydelser. Der har siden 1990’erne været fokus på New Public Management (NPM) i sundhedsvæse-

net, som indebar anvendelse af markedslignede mekanismer, herunder udlicitering med konkurrence mel-

lem udbydere, lokale samarbejdsaftaler og senere det udvidede frie sygehusvalg med udredningsgaranti og 

behandlingsgaranti2. (Brogaard, 2015; Vallgård & Krasnik, 2010) NPM gav anledning til en bredere ressour-

ceudnyttelse ved at anvende offentlig-privat samarbejde på grund af det stigende pres på de offentlige res-

sourcer (Brogaard, 2015). Det partnerskab har haft fokus på mere sundhed for den enkelte borger og hvad 

der giver økonomisk mening for de betalende parter. Netop anvendelsen af mere offentlig-privat samar-

bejde og ressourceudnyttelse ved anvendelse af private sundhedsvirksomheder leder op til debat. Debat 

vedrørende, hvad er der mest økonomisk fordelagtigt og hvad der er bedst for patienten og borgeren. En 

konstruktiv debat bliver ofte forhindret grundet en ideologisk og politisk uenighed.  

1.2 Sammenhængende sundhedsvæsen 

Et patientforløb i det danske sundhedsvæsen finder ikke nødvendigvis sted på ét hospital eller én klinik, 

men består ofte af mere komplicerede og tværgående forløb, hvor patienterne bevæger sig rundt i sund-

hedssektoren for at få en samlet behandling. Patienten kommer i sit forløb ofte i kontakt med flere aktører 

i både regionalt og kommunalt regi, hvilket fordrer, at kommunikation og beslutninger følger patienten i 

                                                           
1 En markedsform, som er domineret af én udbyder. 
2 Udrednings- og behandlingsgaranti: En del af det udvidede frie sygehusvalg. Hvis borgeren skal vente mere end 30 
dage på udredning eller behandling på et offentligt hospital, har borgeren ret til at blive udredt eller behandlet andet 
steds fx på et privathospital, der har indgået aftale med Danske Regioner 
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overgangene, for at skabe sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Der er stor risiko for at patien-

terne bliver ”tabt” på tværs af forløbene og derfor har et øget fokus på det sammenhængende sundheds-

væsen været prioriteret af det offentlige sundhedsvæsen de seneste år. (Sundheds- og Ældreministeriet, 

2013)  Eksempelvis kan Nationale kliniske retningslinjer (NKR), accelererede patientforløb og de forskellige 

pakkeforløb ses som mere eller mindre konkrete og relativt strukturerede specialtilfælde i forsøget på at 

skabe et mere sammenhængende patientforløb af høj kvalitet (Pedersen, 2014). 

I den forbindelse har der ligeledes været et øget fokus på patientinddragelse. Patienterne og pårørende er 

dem, der gennemlever de samlede patientforløb, og er derfor en vigtig ressource og aktiv i forhold til at 

sikre bedre sammenhæng mellem de forskellige sektorer. I det danske sundhedsvæsen ses det øgede fokus 

på patientinddragelse først og fremmest med udarbejdelsen af Den Landsdækkende Undersøgelse af Pati-

entoplevelser (LUP), hvor patienterne giver feedback vedrørende deres oplevelser af deres besøg på lan-

dets hospitaler ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 

2016).Nyeste tiltag indenfor patientinddragelse er øget brug af patientrapporterede oplysninger, Patient 

Reported Outcomes (PRO). Dette er udformet med henblik på, at sikre patienterne en mere målrettet be-

handling og til kvalitetsudvikling i behandlingen med afsæt i patienternes oplevelser og viden (ViBIS, 2016). 

1.3 Formål med rapporten  

På trods af ovenstående tiltag og fokusområder i det offentlige sundhedsvæsen over den seneste årrække, 

ses stadig store udfordringer med at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Derfor satte Sundhed Dan-

mark ligeledes fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen i foråret 2016, hvilket udmundende i rap-

porten Et mere sammenhængende sundhedsvæsen – Analyse og forbedringsmuligheder på fire udvalgte 

patientgrupper og tilhørende forhold. Formålet med denne rapport var at identificere de overordnede ud-

fordringer patienterne støder på i mødet med sundhedsvæsenet, for derved at finde løsningsmuligheder til, 

hvordan medlemmer af Sundhed Danmark kan være med til at sikre et bedre sammenhængende forløb af 

høj kvalitet for patienterne – både igennem den bredere koordinering samt ved de konkrete opgaver regio-

nalt og/eller kommunalt.  

Formålet med denne rapport om Et sammenhængende sundhedsvæsen skal ses i forlængelse af forårets 

rapport om Et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Forårets rapport havde fokus på udfordringer for 

patientgrupper i mødet med sundhedsvæsenet, hvor denne rapport fokus på kortlægning af et enkelt pati-

entforløb og at få et indblik i patientgruppens oplevelser om deres sammenhængende behandlingsforløb 

sideløbende med estimering af patienternes træk på ressourcer. På baggrund af de identificerede proble-

matikker, er formålet med rapporten ligeledes, at afsøge mulige løsninger og fremtidige politiske tiltag.  
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2. Baggrund 

2.1 Det Danske Sundhedsvæsen 

World Health Organisation (WHO) definerer et sundhedsvæsen som værende bestående af; alle organisati-

oner, mennesker og handlinger, hvis primære hensigt er at fremme, helbrede eller vedligeholde sundhedstil-

standen (WHO, 2007, p. 2). Ydermere definerer WHO seks byggesten, som er essentielle for et sundheds-

væsen. Et godt sundhedsvæsen er dem; som leverer effektive, sikre, og højkvalitets sundhedsinterventio-

ner til dem, der har behov for det, når og hvor det er nødvendigt med et minimalt spild af ressourcer; som 

har et velpræsterende sundhedspersonale; som har et velfungerende sundhedsinformationssystem; som 

sikre lige adgang til essentielle medicinale produkter, vacciner og teknologier; som har et godt finansie-

ringssystem; og dem som har god ledelse og styring. (WHO, 2007) Begrebsbasen definerer lidt kortere 

sundhedsvæsenet som ramme for samfundets administrative organisering af sundhedssektoren 

(Sundhedsdatastyrelsen, 2016a).  

Sundhedsvæsener er ofte komplekse systemer, som umiddelbart er forskellige fra land til land, men ved 

nærmere eftersyn findes generelle fællestræk. Der findes forbrugere (efterspørgsel), producenter (udbud) 

og et finansieringssystem (en betalende tredjepart) (se figur 1). Denne trepartsmodel følger de ressource-

strømme, der findes mellem befolkningen, sundhedsyderne og den finansierende part. Forbrugerne er pati-

enterne, som modtager sundhedsydelser fra sundhedsinstitutionerne i sundhedsvæsenet. Alt dette finan-

sieres af den betalende tredjepart enten direkte tilbage til forbrugerne, hvis der findes en form for egenbe-

taling eller direkte til sundhedsinstitutionerne gennem afregningsordninger. Der findes desuden en fjerde 

del, som er en regulerende og kontrollerende institution, som overvåger sundhedsinstitutionerne og de fi-

nansierende parter. (Møller Pedersen, 2013; Vallgård & Krasnik, 2010)  
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Figur 1: Trepartsmodellen med de tre økonomiske mekanismer (Blå kasser). Modificeret fra (Møller Pedersen, 2013). 

2.1.1 Introduktion til private sundhedsvirksomheder  

Der er stort spænd mellem det, de danske sundhedsvirksomheder tilbyder af ydelser. Det spænder fra sy-

gehustilbud inden for psykiatri og somatik både for offentlige og private patienter, til ydelser i private læge-

huse, hvor medlemmer er gatekeepere på sundhedsvæsenet til ydelser i kommuner, hvor sundhed kobles 

med social- og beskæftigelsesindsatser. Branchen rummer dermed ydelser, som danskerne modtager igen-

nem hele livet og på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Fælles for alle danske sundhedsvirksomheder er, at 

kvaliteten er i højsædet og patienterne og borgerne skal være i fokus gennem hele deres forløb fra egen 

bolig tilbage til egen bolig.  

Samarbejdet mellem sundhedssektorens forskellige aktører skal være tættere, så ansvaret ikke går tabt 

mellem dem. Kommuner, lægehuse og sygehuse skal definere opgaven præcist, sikre ansvarsfordelingen og 

indføre incitamenter, der understøtter fokus på kvalitet og sammenhæng i trepartsmodellen. 

De private hospitaler har en lang række sygehusbehandlinger ligesom det offentlige sundhedsvæsen fx or-

topædkirurgi, plastikkirurgi, urologi, smertebehandlinger og diverse scanninger. Og på alle niveauer fra ho-

vedfunktion til højt specialiseret funktion. Desuden har de private sundhedsvirksomheder også sundhedstil-

bud indenfor psykiatrien herunder diverse afhængigheder, spiseforstyrrelser, depression, Posttraumatisk 
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stresstilstand (PTSD), Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), angst og langt mere. Derudover er over 50.000 bor-

gere i dag tilknyttet et lægehus, der drives af en privat aktør. Ligesom medlemmer er tilstede i langt over 

halvdelen af de danske kommuner. Sundhed Danmark repræsenterer alle disse tilbud igennem vores med-

lemmer. 

Alle private hospitaler og klinikker kan søge Sundhedsstyrelsen om muligheden til at behandle offentlige 

patienter ud over hovedfunktionsniveau, som alle kan tilbyde. De kan derudover altid inden for gældende 

regler behandle private patienter på alle niveauer. Med Sundhedsstyrelsens specialegodkendelse – eller 

hvis det er behandling på hovedfunktionsniveau, kan de også have en aftale med Danske Regioner om at 

kunne behandle de offentlige patienter via Det Udvidede Frie Sygehusvalg. Derudover laver alle regioner 

specifikke aftaler direkte med private hospitaler og klinikker via udbud eller lignende samarbejdsaftaler i 

deres lokalregion.  

De private lægehuse med offentlige patienter er kommet på baggrund af stor lægemangel, hvor Praktise-

rende Lægers Organisation (PLO) ikke har kunne løfte opgaven inden for rammen af deres overenskomst. 

Det er startet uden for de større byer, men nu er det i stort set hele landet, hvor der er udfordringer med at 

sælge ydernumre. Her har lægehuset været i udbud og efterfølgende drives det af en privat virksomhed. I 

kommunerne arbejder medlemmerne under bl.a. Sundhedsloven, Serviceloven og Lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats. 

De danske sundhedsvirksomheder, som er medlem af Sundhed Danmark, og behandler patienter, er alle 

akkrediteret efter en international certificeret model. På hospitals- og lægehusområdet betyder det en ak-

kreditering igennem IKAS. Derudover er alle også underlagt reglerne om det risikobaseret tilsyn, der hånd-

hæves af Styrelsen for Patientsikkerhed. For hospitalerne har Danske Regioner yderligere etableret Regio-

nernes Kvalitetsorganisation, der løbende overvåger og laver stikprøver på en række emner hos medlem-

merne.  

Branchen har yderligere fokus på patienttilfredsheden, hvor 86 % af medlemmer i Sundhed Danmark laver 

egne patienttilfredshedsundersøgelser udover Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 

(LUP), som bliver gennemført på både offentlige og private patienter. Derfor kan patienter og borgere trygt 

blive udredt, undersøgt og behandlet på de danske sundhedsvirksomheder, som har høj patienttilfredshed 

og høj kvalitet.   
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3. Udvælgelse af rapportens genstandsfelt 

3.1 Udvælgelseskriterier 

På baggrund af forårets rapport fra Sundhed Danmark blev nedstående hovedkriterier for patientforløb be-

skrevet. Denne rapport tager udgangspunkt i samme kriterier, da netop disse kriterier er gældende for et 

sammenhængende sundhedsvæsen. Hovedkriterier for udvælgelse af patientforløb er baseret på følgende 

fire punkter: 

1) Patienter bevæger sig på tværs af sektorer 

2) Patienter med mange kontakter 

3) Patienter med store omkostninger  

4) Patienter ramt af ulighed i sundhed  

I forårets rapport valgte man på baggrund af ovenstående hovedkriterier, at konkretisere patientforløbene 

og afgrænse rapporten til at omhandle psykiatriske patienter, tværfaglige kroniske smertepatienter, ældre 

medicinske patienter og ortopædkirurgiske patienter. Denne rapport sætter fokus på den ortopædkirurgi-

ske patient, herunder patienten, som får foretaget en operation for slidgigt i knæleddet ved indsættelse af 

en knæprotese. Denne patientgruppe er anvendt, da gruppen behandles både på offentlige og private hos-

pitaler. Sundhedsstyrelsen udgav i oktober 2012 nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsret-

ningslinjer for knæartrose3. Formålet med denne retningslinje er en ensartet indsats af høj kvalitet på tværs 

af sundhedsvæsenet, et sammenhængende patientforløb og vidensdeling på tværs af faggrupper og sund-

hedsvæsenets sektorer. Denne retningslinje indbefatter de forskellige faser af patientforløbet både i den 

primære4 og sekundære5 sundhedssektor, heriblandt udredning, diagnostik, behandling samt genoptræning 

og rehabilitering (Sundhedsstyrelsen, 2012). 

 

 

                                                           
3 Slidgigt i knæet 
4 Primær sektor: Del af sundhedsvæsenet, men primær kontakt til borgerne. Fx praktiserende læger, apoteker, hjem-
mepleje osv. 
5 Sekundær sektor: Del af sundhedsvæsenet, som overtager behandling fra primær sektor, herunder sygehusene. 
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3.2 Udvalgte patientgruppe  

Patienter med knæartrose eller artrose generelt fylder i det danske sundhedsvæsen (Sundhedsstyrelsen, 

2012, 2015).  

Kriterie 1 + 2: Patienter bevæger sig på tværs af sektorer og patienter med mange kontakter 

Ifølge den nationale kliniske retningslinje for patienter med knæartrose giver denne patientgruppe anled-

ning til høj aktivitet i sundhedsvæsenet. De skønner at godt 60.000 patienter henvender sig årligt ved al-

men praksis med knæartrose symptomer. (Sundhedsstyrelsen, 2012) Fx i 2010 havde personer med artrose 

2,7 millioner flere besøg end personer uden artrose (Sundhedsstyrelsen, 2012). Af de 60.000 patienter blev 

cirka halvdelen henvist til et sygehus og cirka 25 % af de henviste blev opereret (Sundhedsstyrelsen, 2012). 

Ligeledes benyttede denne patientgruppe i 2010 ofte fysioterapeuter og kiropraktorer med 1,3 millioner 

flere besøg end personer uden artrose (Sundhedsstyrelsen, 2015). Således er disse borgere jævnligt i kon-

takt med både den primære og den sekundære sektor og har mange kontakter i sundhedsvæsenet. 

Kriterie 3: Patienter med store omkostninger 

Personer med artrose er omkostningstunge, ikke blot på grund af deres mange behandlinger i den primære 

og sekundære sektor, men også fordi de trækker på mange indirekte omkostninger, herunder tabt produk-

tion for samfundet. Artrose var i 2010 årsag til 520 nytilkendte førtidspensionister, hvilket svarede til 3 % af 

alle nytilkendte førtidspensionister. Ydermere havde erhvervsaktive artrosepatienter 3,3 millioner flere sy-

gedage i 2010 end personer uden artrose (Sundhedsstyrelsen, 2015). 

Kriterie 4: Patienter ramt af ulighed i sundhed 

Patienter med artrose er en sygdomsgruppe med social ulighed i sundhed. Der fandtes i 2010 den højest 

prævalens ved personer med en grundskoleuddannelse eller kort uddannelse (Sundhedsstyrelsen, 2015). 

Patienternes alder er typisk over 40 år (Sundhed.dk, 2015). 

Samlet set, er det for denne sygdomsgruppe, vigtigt at se det sammenhængende patientforløb for at få det 

fulde indblik i denne sygdom og sygdommens betydning for samfundet. Generelt ses denne gruppe på 

tværs af sektorer og derfor er en effektiv og patientfokuseret indsats rettet mod denne patientgruppe nød-

vendig.  
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3.3 Typisk behandlingsforløb for patienter med knæartrose 

Nedenstående flowchart illustrerer hvilke overordnede delelementerne, der er findes et typisk behand-

lingsforløb for patienter med knæartrose. Dette er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra sundhed.dk 

med henblik på at give en overordnet forståelse af behandlingsforløbet for patienter med knæartrose på 

tværs af sektorer.   

Tabel 1: Flowchart over et typisk behandlingsforløb for patienter med knæartrose 

Klinisk undersøgelse ved 

knæsmerter  

Ved begyndende smerter i knæet tilser den almen praktiserende læge 

borgeren med henblik på videre behandling. Det tilstræbes at strække 

en eventuel operation så lang tid som muligt og i stedet finde alterna-

tive løsninger.    

Rådgivning om vægttab  Da overvægt er den primære årsag til slidgigt i knæet vil det typisk være 

her man starter et forløb. Her får man enten ved sin almen praktise-

rende læge eller i et kommunalt sundhedscenter få rådgivning om 

vægttab.  

Behandling af smerter og in-

flammation 

Borgeren tilbydes relevant smertestillende medicin  

Anbefaling af muskeltræning 

for hele kroppen 

Da træning er med til at øge vægttab, samt mindske smerter og øger 

funktionsevnen af knæet, anbefales borgeren et påbegynde træning  

Henvisning til fysioterapeut Borgeren kan henvises til et certificerede fysioterapeutklinikker, der ud-

byder GLA:D-konceptet, som er en specifik træningsindsats for borgere 

med knæartrose.  

Henvisning fra almen praksis 

til sekundær sektor/sygehus 

Hvis/når ovenstående behandlinger ikke er tilstrækkeligt for borgeren, 

henvises til et udredningsforløb på syghuset, hvor der tages stilling til 

om patienterne skal opereres eller ej. Dette gøres ved en konsultation 

hos en ortopædkirurg, der på baggrund af relevante diagnostiske un-

dersøgelser og samtale med patienten afgøre hvorvidt en operation er 

den rigtige løsning.  

Ved operation fjernes yderste knæled og der indsættes en protese.  

Patienten er mobil allerede timer efter operationen.  

Udskrivelse til eget hjem Patienten udskrives til eget hjem 1-3 dage efter operation.  

Der er efterfølgende kontrol på sygehuset 6 uger og 1 år efter opera-

tion.  

Sutur fjernes af almen praktiserende læge eller kommunal hjemmepleje 

og genoptræning foregår enten i et kommunalt arrangeret forløb eller i 

private klinikker. 

(sundhed.dk, 2015) 

Den røde kasse skildrer hvor nærværende rapport tager udgangspunkt i, hvilket uddybes nærmere i afsnit 

4.  



Rapport: Et sammenhængende sundhedsvæsen  Sundhed Danmark og Dansk Erhverv, 2016 

S i d e  12 | 33 

 

4. Metode 
Der er i dette studie anvendt Mixed Methods til sammenholdning eller triangulering af forskellige kvalita-

tive og kvantitative metoder. Det er mere end blot indsamling og analyse af begge former for data. Det er 

også en form for kombinering (mix), således at styrken af den samlede data er større end ved anvendelse af 

én metode frem for den anden. Denne kombinering af kvalitative og kvantitative metoder giver anledning 

til bredere og bedre forståelse for problemstillingen. (Creswell, 2009) 

4.1 Kvalitative metoder 

4.1.1 Interviewundersøgelse 
Der er i dette studie anvendt interview med henblik på at få indblik i patienternes perspektiver af deres 

sammenhængende patientforløb og for at kunne kortlægge deres individuelle patientforløb. Ved anven-

delse af det kvalitative forskningsinterview forsøges at forstå verden ud fra interviewpersonernes syns-

punkter, men også lade interviewpersonernes mening, som knyttes til deres oplevelser, udfoldes. Formålet 

med forskningsinterview er at producere viden, man ikke allerede besidder. Det har struktur og formål og 

bygger på dagliglivets samtaler, men er samtidig en professionel samtale. Ved et interview konstrueres vi-

den i samspil med interviewpersonen, hvor der udveksles synspunkter mellem to personer med fælles inte-

resse. Den udvalgte interviewform for studiet er semistruktureret interview, som har til formål at indhente 

beskrivelser af patienternes livsverden, for derefter at fortolke betydningen af de fortalte synspunkter. Ne-

denfor skildres de syv faser af interviewprocessen, som beskriver det lineære forløb fra de oprindelige ideer 

til færdigskrevet rapport. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
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Tabel 2: Syv faser i interviewprocessen 

Syv faser af et interview 

Tematisering Patientaspektet belyses ved patientberetninger herunder interviews. 

Design Der er interviewet 5 patienter, herunder 2 offentligt opereret patienter og 3 privat ope-

reret patienter. De private patienter er henholdsvis egen betalt, forsikringsbetalt og of-

fentligt betalt via det udvidede frie sygehusvalg.  

Interview De to offentlige patienter er fra Sjællands universitetshospital i Køge på deres ortopæd-

kirurgiske afdeling og de tre private patienter er fra Aleris-Hamlet i Søborg. Inter-

viewene er forgået på patienternes stuer. Dog med hensyn til andre patienter på stu-

erne. Der var forinden udarbejdet en interviewguide. Denne startede med en briefing 

af formål og hensigt med interviewet og om interviewpersonerne havde nogle spørgs-

mål forinden interviewstart. Afslutningsvis blev interviewet afrundet med en debrie-

fing, hvor der er muligheder for at interviewpersonen kan komme med flere punkter 

eller feedback til selve interviewet.  

Transskription Alle interview blev transskriberet ved hjælp af NVIVO. Derefter blev de transskriberet 

interview behandlet i Microsoft Word. 

Analyse Interviews blev tematiseret ved hjælp af pålægning af fremhævelsesfarve af udtalelser.  

Verifikation Interviewguiden blev kontrolleret af relevante fagpersoner 

Rapportering Resultater blev rapporteret i denne rapport om det sammenhængende sundhedsvæsen 

for Sundhed Danmark.  

 

4.1.2 Observationsstudie 
I kombination med interviews, er der ligeledes udført et observationsstudie. Dette med henblik på at få   

uddybet patienternes udsagn i interviewene og få et mere nuanceret og repræsentativt billede af patien-

ternes behandlingsforløb. Observationsstudiet er udført på baggrund af både en direkte og indirekte til-

gang. Direkte i den forbindelse, at patienterne ved at de bliver observeret og under observationen fortæller 

og forklarer uddybende om deres forløb. Indirekte i takt med at der ligeledes observeres interne og eks-

terne forhold ift. undersøgelsesobjekt, heriblandt antal patienter, personale, operationer, omgivelserne 

samt andre faktorer der findes relevant for studiet. (Brinkmann & Tangaard, 2015)  

4.1.3 Identificering af kategorier 
De transskriberede interviews og observationsnoter er analyseret med udgangspunkt i både åben og lukket 

kodning. For at få indblik i patienternes oplevelser af deres sammenhængende patientforløb er anvendt 

åben kodning, hvor der blev lagt vægt på begrebsliggørelse og kategorisering af data. Målet var at udvikle 

kategorier, som giver en repræsentativ beskrivelse af patienternes oplevelser og meninger om deres sam-

menhængende patientforløb. Koderne opstod i gennemlæsningen af materialet, hvor alle udtalelser og ob-

servationer, der har relevans for et sammenhængende sundhedsvæsen og/eller patientforløb blev fremhæ-

vet ved hjælp af fremhævelsesfarve. I takt med at der under kodningen fremkom flere koder, der gik igen, 
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kunne koderne reduceres til få kategorier, som ligeledes har dannet udgangspunkt for analysen (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

Lukket kodning er anvendt med henblik på at kunne kortlægge patienternes forløb. Her er interviewene 

gennemlæst og ligeledes kodet ved hjælp af fremhævelsesfarve, for at kunne udpege, hvilke instanser pati-

enterne har været i kontakt med i løbet af deres forløb samt hvornår og hvor mange gange de har været 

det. (Kvale & Brinkmann, 2009)  

4.2 Kvantitativ metode 

4.2.1 Økonomisk opgørelse 
Analyser, som inddrager økonomi, kan hjælpe med at vurdere, hvorledes ressourcer finder bedst mulig an-

vendelse i sundhedsvæsenet. Analyser med økonomiinddragelse kan bidrage med information med henblik 

på at forbedre beslutningsgrundlaget og beslutningstagningen i sundhedsvæsenet. (Sundhedsstyrelsens 

enhed for medicinsk teknologivurdering, 2007)  

Sundhedsomkostninger er ofte klassificeret efter deres henførbarhed til den specifikke ydelse. Her henføres 

nogle omkostninger direkte til deres sundhedsydelse og nogle indirekte til ydelsen. De direkte omkostnin-

ger er ofte karakteriseret ved at kunne ledes direkte til ydelsen i form af materialebrug, personalebrug, 

blodprøver osv. Men disse sundhedsydelser kan ikke leveres, hvis der ikke er et hospital, administration, 

rengøring, operationsstue, lys, varme og så videre. (Ehlers, 2015) Indirekte omkostninger er derfor en vigtig 

del af den totale omkostning, herunder produktivitetsomkostninger og overhead (Ehlers, 2015). Overhead 

er for eksempel omkostninger i forbindelse med mad, lys og varme. Produktivitetsomkostninger findes 

grundet patienters sygefravær, nedsat erhvervsevne og invaliditet, eller tabt produktion ved tidlig død. 

(Sundhedsstyrelsens enhed for medicinsk teknologivurdering, 2007) 

Et indirekte ressourceforbrug kan være afledte ressourcekonsekvenser grundet en sygdom. Således er det 

også vigtige at inkludere disse omkostninger, men oftest også svære at estimere grundet alternativ benyt-

telse af de aktiviteter, som ikke er direkte henførbart til den specifikke ydelse.  

Der er typisk nogle problemer i udarbejdelsen af økonomiske evalueringer, da man kan komme i den situa-

tion at der ofte ikke er noget korrekt svar. Her kan det være problematisk at indregne tabt produktion for 

samfundet. En medicinsk intervention kan være til økonomisk gavn for samfundet i form af et reddet liv el-

ler patienter tilbage på arbejdsmarkedet, eller være til økonomisk tab for samfundet ved død eller tabt pro-

duktion på arbejdsmarkedet. 
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Fremgangsmetoden til ressourceopgørelse af omkostninger for patientforløbene har taget udgangspunkt i 

de tre trin i en samfundsøkonomisk analyse. De tre trin i en samfundsøkonomisk analyse skildres således i 

nedenstående afsnit.  

4.2.1.1 Identifikation af ressourceforbrug 

Herved identificeres, hvilke ressourcer, der benyttes ved den specifikke sundhedsydelse. Her inkluderes 

både direkte omkostninger, overhead og produktivitetsomkostninger, som findes i forbindelse med sund-

hedsydelsen. (Ehlers, 2015; Sundhedsstyrelsens enhed for medicinsk teknologivurdering, 2007) Omkostnin-

ger kan estimeres ud fra den individuelle patients data, men kan også være baseret på eksisterende data 

tilgængeligt i litteraturen (Drummond, 2015). Flowdiagrammer kan anvendes til at overskueliggøre ressour-

cetræk, men samtidig også beskrive komponenterne i sundhedsydelsen. Her er det vigtigt at alle ressourcer 

inkluderes, uagtet om de udgør en reel udgift. (Ehlers, 2015) 

4.2.1.2 Måling af ressourceforbrug 

Herved måles mængden af ressourceforbruget. Det kan gøres i antal, tid og så videre. (Ehlers, 2015) Ind-

samling af ressourceforbrug kan opledes i prospektiv og retrospektiv dataindsamling af patient-specifikke 

eller deterministiske data. Prospektiv dataindsamling er som oftest patient-specifikt ressourceforbrug side-

løbende med et klinisk studie. Modsat registreres retrospektiv dataindsamling ved tilbageblik på ressource-

træk. Det kan for eksempel være spørgeskemaundersøgelser eller interview af patienter efterfølgende de-

res forløb. (Sundhedsstyrelsens enhed for medicinsk teknologivurdering, 2007)  

4.2.1.3 Værdiansættelse af ressourceforbrug 

Herved sættes enhedspriser på mængden af ressourceforbruget. For eksempel timeløn for speciallægen, 

stykprisen for materiale, sengedage og så videre. (Ehlers, 2015) Der findes forskellige niveauer af præcision 

ved omkostninger. Et eksempel fra Drummond er niveauet af præcisionen ved hospitals omkostninger. Her 

findes de mest præcise omkostninger ved micro-costing, hvor alle komponenter af ressourceforbruget, fx 

laboratorietest og indlæggelsestid, er estimeret og en enhedspris udledt for enhver. Efter micro-costing fin-

des case-mix grupper, hvor der estimeres omkostninger for hver kategori af case- eller hospitalspatient. 

Præcisionen afhænger af niveauet af detaljer, som udgøre disse cases. Mindre præcise omkostninger findes 

ved sygdomsspecifikke per diem omkostninger og gennemsnitlig per diem omkostninger. Sygdomsspeci-

fikke per diem omkostninger giver en gennemsnitlig daglig omkostning for behandling af i hver sygdomska-

tegori. Ved gennemsnitlige per diem omkostninger estimeres omkostninger gennemsnitlige for alle patien-

ter i kategorier. Disse er tilgængelig i de fleste sundhedssystemer. (Drummond, 2015) 
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4.2.1.4 Beregning af totale omkostninger 

De tre trin forinden leder til en sammenregning af mængder og priser. Herved anskueliggøres et estimat af 

den totale omkostning. Den totale omkostning kan derefter udregnes som den gennemsnitlige omkostning 

per patientforløb ved den specifikke sundhedsydelse. (Ehlers, 2015; Sundhedsstyrelsens enhed for 

medicinsk teknologivurdering, 2007) 

Tabel 3: Dette studiets fremgangsmetode til ressourceopgørelse 

Tre trin i en samfundsøkonomisk analyse 

Identifikation af ressource-

forbrug 

Patientinterview er anvendt til at identificere patienternes træk på res-

sourcer. Denne kortlægning er forsøgt illustreret i flowdiagrammer. Desu-

den anvendes den nationale kliniske retningslinje for knæartrose til at kort-

lægge patienternes forløb. 

Måling af ressourceforbrug På baggrund af observation af patienternes forløb og interview, er mæng-

den af patienternes ressourceforbrug estimeret. Dataindsamlingen er regi-

streret retrospektivt, hvor ressourceforbruget ikke løbende er indsamlet.   

Værdiansættelse af res-

sourceforbrug 

Metoden anvendt til at værdisætte ressourceforbruget er en kombination 

af sygdomsspecifikke per diem omkostninger  

case-mix grupper. Der er anvendt DRG6- og DAGS7 takster, samt overens-

komst for praktiserende læger og prislister og DUF-aftaler for de private 

sygehuse. Yderligere anvendes eksisterende litteratur, som er baseret op 

sygdomsspecifikke per diem omkostninger.  

 

4.3 Præsentation af rapportens genstandsfelt 
Observation og interviews blev udført på de to respektive ortopædkirurgiske afdelinger, hvor patienterne 

havde deres gang. Der blev udvalgt to hospitaler; Aleris-Hamlet i Søborg og Sjællands Universitetshospital i 

Køge, der repræsenterer henholdsvis et privat og offentligt hospital. Der er udvalgt et privat og offentligt 

hospital med henblik på at imødekomme at hele sundhedsvæsenet bliver inkluderet.  

I nedenstående gives et indblik i det to forskellige hospitaler og deres ortopædkirurgiske afdelinger. Ligele-

des fremhæves de specifikke episoder, hvor observationsstudiet blev udført på de respektive afdelinger. 

Ydermere gives en kort præsentation af de fem udvalgte patienter studiet omhandler.   

                                                           
6 DRG: Diagnoserelateret grupper. En metode til at afregne sundhedsproducenter. DRG er udregnet på baggrund af 
landets sygehus og er et gennemsnitlig beløb for patienter og sygehuse. 
7 DAGS: Dansk ambulantgrupperingssystem. Samme princip som DRG. Anvendes dog ved ambulante, og ikke indlagte 
patienter. 
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4.3.1 Center for ortopædkirurgi, Aleris-Hamlet i Søborg 
Center for Ortopædkirurgi i Aleris-Hamlet i Søborg omfatter en sengeafdeling og operationsenhed. Deres 

billeddiagnostiske afdeling samt deres ortopædkirurgiske konsultationer foregår i Parken i København. Af-

delingen modtager patienter til planlagte operationer af henholdsvis knæ, skulder, ankel, fod, albue, hånd 

og hofte. (Aleris-Hamlet, 2016) 

Observerede episoder på Aleris-Hamlet omfatter 1) første konsultation hos ortopædkirurg Thomas Rohde i 

Parken København, 2) knæalloplastik8 (selve operationen) samt 3) postoperative forløb på sengeafsnit (ud-

skrivelse, genoptræning osv.). 

4.3.2 Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge 
Ortopædkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge omfatter 2 ortopædkirurgiske sengeaf-

snit, 1 ambulatorium og en operationsenhed. Afdelingen gennemfører både planlagte og akutte operatio-

ner i forbindelse med knoglebrud og ledskader af alle legemsdele. (Sjællands Universitetshospital, 2016) 

Observerede episoder på Sjællands universitetshospital omfatter 1) knæinformationsmøde til patienter 

med knæartrose 1-2 måneder før knæalloplastik samt de efterfølgende konsultationer med henholdsvis 

sygeplejerske, læge og anæstesilæge, 2) Stuegang på sengeafsnit H1 samt H3) postoperative forløb på sen-

geafsnit H1 (udskrivelse, genoptræning osv.) 

4.3.3 Kort præsentation af udvalgte patienter  

Tabel 4: Præsentation af patienter inkluderet i dette studie 

Navn Hospital Alder Beskæftigelse Bosted 

Egon Sjællands Universi-

tetshospital 

62 Førtidspensionist, arbejdede tidli-

gere som smed 

Sydsjælland 

Carin Sjællands Universi-

tetshospital 

63 Sygemeldt, arbejder på kontor Sydsjælland 

Lene Aleris-Hamlet - Førtidspensionist, arbejdede tidli-

gere som sygeplejerske og øko-

nom 

Hovedstaden 

Mikael Aleris-Hamlet 52 Arbejder som ufaglært i industri-

virksomhed  

Sydsjælland 

Bogi Aleris-Hamlet 65 Sømand Færøerne/Hovedstaden 

 

 

                                                           
8 Knæalloplastik: Indsættelse af kunstigt knæled. 
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5. Analyse 
5.1 Kortlægning af patienternes behandlingsforløb 
Det typisk patientforløb blev indledt op til fem år forinden selve knæalloplastikken. Patienternes knæforløb 

startede som smerter i knæene, hvilket gav anledning til besøg ved deres almen praktiserende læge. Dette 

besøg bar præg af udskrivelse af smertestillende medicin og en opfordring til at se tiden an. Patienterne går 

i denne ventetid med mange smerter og nedsat produktion på deres arbejdsplads samt flere sygedage. Pa-

tienterne har ydermere i denne tid hyppigere besøg ved deres lægehus, indtil de får en henvisning til ud-

redning ved ortopædkirurg i sygehus regi eller udredning ved billeddiagnostik, herunder røntgenbillede. 

De fem patienter oplevede at ventetiden ved udredning lå mellem 5 dage til 2 mdr. og hvorefter patien-

terne venter mellem 7 dage til 3 mdr. til behandling. Her fandtes de korteste ventetider på de private udre-

dende og behandlende sygehuse.  

Patienterne var indlagt efter operationen mellem en til tre dage. Dog var én af vores patienter, Carin, ind-

lagt længere en dette, grundet et mere kompliceret forløb sammenlignet med de andre fire patienter. Dog 

var Carins indlæggelse under trimpunktet9 for DRG-taksten, som er 7 dage. (Sundhedsdatastyrelsen, 2016b) 

Patienterne skal til kontrol efter cirka seks uger og et år efter operationen. Patienten skal have fjernet sting 

og andet materiale, der holder operationssåret sammen, to til tre uger efter operationen ved deres læge-

hus.  

Patienterne modtager fysioterapi under indlæggelse. Patienterne modtager her et selvtræningsprogram, 

som de skal følge et år efter operationen (Lægehåndbogen, 2016). Dog findes nogle patienter, som modta-

ger genoptræning i kommunalt regi og endnu færre i sygehus regi. Patienterne trækker også på ressourcer 

fra kommunen ved praktisk hjælp til fx rengøring, indkøb osv. Det var især Carin, som ikke havde mulighed 

for hjælp fra pårørende og yderligere bar Carin støttestrømper, som hun behøvede hjælp til hver morgen.  

Nedenstående figurer skildrer de fem patienters overordnede behandlingsforløb fra de går til lægen første 

gang med smerter i deres knæ til de udskrives fra hospitalerne og fortsætter deres normale hverdag igen. 

Figurerne er udarbejdet på baggrund af patienternes egne beretninger, så der tages forbehold for eventu-

elle forglemmelser eller andre forhold, der kan have påvirket patienternes svar i interviewsituationen. Figu-

rerne er udarbejdet med henblik på at give et illustrativt indblik i patienternes ”rejse” gennem systemet. 

                                                           
9 Trimpunkt: DRG anvender et trimpunkt ved indlæggelsesdage, hvor er et forudbestemt antal liggedage for patienten 
og hvis patienten er indlagt herudover kan en langliggertakst blive adderet til patientens forløb. 
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Figur 2: Tidslinjer, der illustrere patienterne ”rejse” mellem sundhedssektoren og arbejdspladsen. 

5.2 Patientoplevelser af det sammenhængende knæalloplastiske patient-

forløb 

5.2.1 Lang venteposition inden knæalloplastik 

Da patienterne bliver bedt om at kortlægge deres forløb, starter de med at fortælle hvornår de startede 

med at opleve smerter i knæene, hvor det for flere af patienterne begyndte allerede flere år før selve ope-

rationen. Det er her patienterne italesætter begyndelsen af deres ”rejse” som knæpatient. Her findes be-

gyndende smerter og efterfølgende sygemelding fra job og hvor patienterne henvender sig til lægepraksis 

med henblik på behandling eller udredning. 
Efter operation 
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Ifølge den nationale kliniske retningslinje for knæartrose, så skal patienter vejledes i fysisk aktivitet og ge-

nerel sundhed inden patienterne overhovedet overvejes en henvisning til konsultation ved en ortopædki-

rurg. Denne ventetid er ofte et parameter som patienterne er utilfredse med, da de går rundt med smerter 

i hverdagens aktiviteter og er nødsaget til at tage smertestillende. Her er grundig vejledning og opfølgning 

af patienterne vigtig, så de ikke føler de går i en venteposition, men kan være aktive i deres egen forebyg-

gelse. Kun én ud af de fem patienter, som undersøgelsen tager udgangspunkt i, var til et reelt planlagt træ-

ningsforløb hos en kommunal fysioterapeut i deres præoperative forløb.  

Lene udtaler stærke holdninger til hendes ventetid i hendes behandlingsforløb. Hun udtaler at hun ikke sy-

nes det kan være rigtigt at man som patient skal vente så lang tid på udredning og behandling:  

”Men, på en eller anden måde, så tænkte jeg også, det kan ikke være rigtig, at når folk, 

at når man har det så skidt, at man skal gå så længe, og vente så længe (…) Ej, jeg synes 

altså den der ventetid, den er rædselsfuld. Det må jeg erkende. Det er den” 

Ydermere fortæller Lene om at hun oplevede lang ventetid ved patientvejlederne i hendes pågældende re-

gion, efter hun fik et brev om, at hun måtte benytte det udvidede frie sygehusvalg.  

”da jeg ringede til dem der var jeg nummer 33 i køen. (…) Og det var udelukkende fordi 

jeg tænkte, at de skal ikke dø i synden. Jeg lod den bare ligge, jeg lod simpelthen telefo-

nen ligge også lod jeg den bare ringe. Jeg tror der gik næsten tre kvarter inden den kom 

igennem. Også er ens tålmodighed jo også, det er jo, man bliver lidt stram i betrækket 

ikke, fordi så er ens tålmodighed ligesom ved at være”. 

Lene oplevede besvær i hendes forløb, grundet det udvidede frie sygehusvalg. Hun oplevede ventetid flere 

gange, allerede fra hendes henvisning fra almen praksis til udredning ved ortopædkirurg. Hendes tid blev 

aflyst og måtte derfor vente ekstra tid. I denne mellemtid valgte hun at betale for en operation, som des-

værre ikke hjalp hende på længere sigt. Da hun så fik tid ved en ortopædkirurg og blev indstillet til opera-

tion kunne det pågældende sygehus ikke opfylde behandlingsgarantien. Lene blev derfor informeret gen-

nem et brev, at hun måtte ringe til patientvejlederne i hendes region. Her måtte hun udvise tålmodighed. 

Da hun efter cirka tre kvarter kommer igennem, får hun listet mulige hospitaler, hvor hun her skulle tage 

stilling til, hvilket hospital, hun ville benytte. 

Disse beretninger vidner om at der er plads til forbedringer, blandt andet vigtigheden i patientinformation 

vedrørende forløbet og hvilke tiltag, som er essentielle forinden det kan komme på tale at blive indstillet til 

operation. Forbedringer ved patientvejlederne i de pågældende regioner og anvendeligheden af det udvi-

dede frie sygehusvalg og information herom bør også prioriteres.  
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5.2.2 Endelig operation! 

Hvor patienterne viste utilfredshed i forbindelse med deres postoperative forløb, var der en lettelse og 

glæde at spore hos samtlige patienter over at de endelig var indlagt og at deres operation endelig var over-

stået. Der var ikke nogle af patienterne der havde en finger at sætte på deres forløb i sygehusregi, hvilket 

underbygges i følgende citat af Bogi:  

”Det gik fint. Jeg følte mig rigtig godt her. Man bliver velbehandlet og godt passet. Man føler sig rigtig 

godt”, og senere igen: ”Jeg har været meget tilfreds. Det har jeg”. Han konkluderer ligeledes på hans forløb 

på sygehuset: ”Altså sammenhængen herude på Hamlet, har været meget tilfredsstillende, det synes jeg. 

Og forløbet har gået efter forventning, synes jeg. (…) Jeg synes forløbet her har været fint.” 

Lignende citater udtrykkes af samtlige patienter. Alle patenter udviser tilfredshed med deres forløb under 

indlæggelse, da patienterne er glade for endeligt at være komme til det punkt i deres forløb, hvor der er 

udsigt til bedring. Patienterne har længe gået i en slags ”venteposition” med kontinuerlige smerter, været 

væk fra arbejdspladsen eller ikke kunne føre en normalfungerende hverdag, hvorfor operation og indlæg-

gelse føles som en forløsning. Her bliver der endelig taget hånd om deres knæ og patienterne oplever at 

det gøres professionelt og effektivt.  

Patienternes tilfredshed af indlæggelsen skal ses i lyset af deres individuelle præferencer og der skal derfor 

tages højde for netop patientens egne præferencer, hvis der skal opnås høj patienttilfredshed. 

5.2.3 Udskrivelse fra hospitalet - hva’ nu? 

Da det kom til udskrivelsen fra sygehusene var der igen udfordringer at spore hos patienterne. Der var flere 

patienter, som manglede viden i forhold til deres videre forløb – hvem der stod for deres genoptræning el-

ler hvornår de ville kunne starte på arbejde igen samt hvem der sørgede for opstart af hjemmehjælp og lig-

nende. I følgende skildrer Lene uklarhed om hendes udskrivelses den pågældende dag:  

”Det håber jeg, gud i himmelen at jeg skal (red: udskrives den pågældende dag). Også 

har jeg jo fået et fys-program med hjem, som hun sagde, at det skal jeg bruge de første 

14 dage. Også regner jeg med at jeg skal til noget genoptræning. Der må jeg jo tage fat i 

kommunen, eller hvad pokker det er.” 

Lene, som ellers er uddannet sygeplejerske og man dermed kan formode at hun har et vidst kendskab til 

sundhedsvæsenet, udtryk for at hun ikke er helt sikker på hvem og hvordan et genoptræningsforløb kom-

mer til at foregå. Dette gjorde sig ligeledes gældende ved de andre patienter.  
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Alle patienterne gav dog udtryk for at de var klar over at operationen kræver et genoptræningsforløb, men 

det var meget forskelligt hvordan patienternes indstilling til det var og hvorledes de havde sat sig ind i vig-

tigheden af et godt genoptræningsforløb. Lene havde allerede installeret en motionscykel i hjemmet og var 

derfor forberedt på yderligere træning i eget hjem udover det hun får tilbudt, hvor de andre patienter 

havde tillid til at fysioterapeuten på hospitalet, kommunen eller deres forsikringsselskab havde styr på det.  

I forlængelse af ovenstående er det interessant at se på de tre patienter, henholdsvis Bogi, Mikael og Carin, 

som alle skal tilbage på en arbejdsplads igen efter deres sygdomsforløb. For patienterne var ikke kun uklare 

i forhold til deres genoptræningsforløb ved udskrivelse, men ligeledes i forbindelse med deres arbejdssitua-

tion. Alle tre patienter havde ikke nogen klar fornemmelse af hvornår de ville kunne begynde at arbejde 

igen efter deres udskrivelse. Da Bogi spørges ind til hvor længe han tror der går, før han kan arbejde igen, 

svarer han: ”Ja, mon ikke der går en 6 uger. Tror jeg.” Mikael beretter, at han forventer at være klar inden-

for nogle måneder. Carin er aktuelt sygemeldt på ubestemt tid og har været væk fra arbejdspladsen i 9 må-

neder. 

Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for hvornår patienterne ville være klar til at arbejde igen og måske 

kommer de ikke til at kunne arbejde på samme niveau som førhen, men det er interessant at der ikke er 

nogen ”overordnet plan” for patienternes postoperative forløb i forhold til hvornår de kan komme tilbage 

på deres arbejde igen. 

5.2.4 Mere involvering fra arbejdspladsen i sygdomsforløb 

Arbejdspladserne har en stor økonomisk interesse I at få patienterne hurtigt raske og/eller arbejdsdygtige 

igen. Derfor er det interessant at se på nogle af de udtalelser patienterne har omkring deres arbejdsplads i 

forbindelse med deres sygdomsforløb. Mikael er som nævnt, en af de patienter, der stadig er på arbejds-

markedet. Da han spørges ind til om hans arbejdsplads har været støttende i hans forløb, kommer følgende 

svar:  

”Ahh, det er sgu som man tager det. Altså jeg var inde til samtale med min chef, vores, 

min driftsleder, så spørger han, så siger han til mig, at jeg skal lave sådan et papir på 

hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Fordi jeg sagde til ham, at jeg havde stor forståelse 

for, hvis han fyrede mig, fordi jeg begyndte at blive klodset omkring benene at jeg ikke 

kunne køre mammutsug, ikke ligge og kravle i tårnene og sådan nogle ting ikke også. 

Han sagde bare at så længe vi kunne finde nogle løsninger vi begge to kunne være til-

fredse med, så kom det ikke på tale at jeg blev fyret. Det var jeg jo så glad for. Men så fik 

jeg så lige et los i røven på vej ud af døren, fordi så efter en længere samtale hvor vi har 
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siddet og hygget lidt med kaffe og snak om alt muligt andet og sådan noget, så på vej 

ud af døren, så siger han jeg skrider hjem nu, kan I have en god weekend. Ja, i lige måde. 

Øhh og forresten, på mandag kan du så ikke lige tage mamutten og køre ned på xx (red: 

Mikaels arbejde) og suge noget flyvevask. Jeg har lige siddet og sagt til ham og jeg ikke 

kunne. Så sidder man og tænker, har han overhovedet hørt hvad jeg har sagt. Han har 

siddet og stillet mig nogle spørgsmål, og jeg tror inderst inde at han var skide ligeglad 

med svarene.” 

Citatet skildrer den manglende sammenhæng og forståelse for Mikaels sygdomsforløb. Dette er selvfølgelig 

ét tilfælde og der findes sikkert arbejdspladser, hvor der er mere forståelse for medarbejdernes sygdoms-

forløb, men det ændrer stadig ikke på, at der i dette tilfælde ikke blev taget højde for medarbejderens dår-

lige knæ og sammenhængende forløb. I Mikaels tilfælde er arbejdspladsen afhængig af hans erfaring, viden 

og kompetencer. Arbejdspladsen havde til dels taget højde for hans sygdomsforløb, men kunne med fordel 

have været en mere aktiv del af hans forløb.   

Carin er også en patient, der stadig er på arbejdsmarkedet. Hun er dog sygemeldt på ubestemt tid og havde 

været det i 9 måneder ved interviewet. Da hun bliver spurgt ind til betydningen af at have haft knæsmerter 

og blive sygemeldt fra arbejdet, svarer hun:  

”Det har jo altid betydning når man ligesom kommer væk, både fra sine arbejdskamme-

rater, men jeg synes også jeg kunne gå engang i mellem og blive ked af at jeg altid 

havde så ondt som jeg havde det, når jeg skulle rejse mig, gjorde det pisse ondt og når 

jeg skulle sætte mig gjorde det ondt og når jeg skulle sidde på et fremmede toilet havde 

jeg problemer med at komme op, der er som regel ikke noget at holde i. Det havde jeg 

da været pisse ked af.” 

Patienten Egon måtte ligeledes stoppe med at arbejde og gå på efterlån grundet sit dårlige knæ. Han gav 

egentligt udtryk for at han gerne ville fortsætte arbejdet, men at det ikke var værd at arbejde med smerter 

hele tiden og derfor gik han på efterløn: 

”Jeg havde simpelthen så ondt til sidst. Jeg kunne også have valgt at blive opereret også 

kommet tilbage på arbejde, men jeg tænkte at jeg skulle også have nogle gode år. Man 

høre så mange, der lige skal have de sidste penge med. Så står de af når de er. Jeg har 

valgt at gå her.” 



Rapport: Et sammenhængende sundhedsvæsen  Sundhed Danmark og Dansk Erhverv, 2016 

S i d e  24 | 33 

 

Havde det været muligt at udarbejde en eller anden aftale med Egons arbejdsplads om nedsat arbejdstid 

eller give ham andre, mere stillesiddende arbejdsopgaver, havde han eventuelt stadigvæk været på ar-

bejdsmarkedet og fået de sidste arbejdsår inden pensionering.  

5.2.5 Hvad med patienternes livskvalitet? 

For patienterne blev ordet livskvalitet ikke nødvendigvis anvendt specifikt. Her brugte de andre termer til at 

forklare deres sammenhængende patientforløb og hvordan det påvirkede deres liv som patient. Fælles for 

patienterne var at de udtrykte en utilfredshed vedrørende deres lange forløb med smerter, som også påvir-

kede dem personligt og føltes uendeligt. 

Forløbet havde påvirkning på patienternes hverdag, om det så var jobbet, som de ikke kunne passe i en til-

strækkelig grad eller det var at gå på efterløn, hvor man ikke kunne føre en normal hverdag eller en læn-

gere sygemelding. Nogle patienter fortalte også om deres nedsatte livskvalitet på jobbet i forbindelse med 

deres lange præoperative forløb. Som beskrevet ovenfor, fandt Carin det frustrerende og endda bedrø-

vende at være på arbejde og have smerter hele tiden i hendes hverdagsaktiviteter. Mikael beskrev ligeledes 

hvordan arbejdet fyldte næsten hele hans liv, og hvordan det var vigtigt for ham at komme tilbage og være 

klar igen. Det samme udtrykte Bogi, som gerne vil tilbage på job og sejle igen.  

Livskvalitet for Lene var at have en hverdag uden smerter, hvor hun frit kunne gebærde sig. Lene havde i 

hendes sygdomsforløb været indskrænket og kunne ikke fare rundt som hun plejede, blandt andet sejlede 

Lene i hendes fritid, passe hendes børnebørn og var til festlige arrangementer. Dette førte til nedsat livs-

kvalitet for Lene og havde depressive konsekvenser. ” (…) hvis jeg skulle have gået ret meget længere, så 

var det mere end min livskvalitet, der var blevet sænket, det var det. Fordi jeg var rigtig ked af det til sidst”. 

Lene fortalte yderligere om hendes kræftsyge mand og hvordan det ville være dejligt at komme tilbage til 

ham og ikke være behandlingskrævende.  

”(…) nu har jeg været så heldig at vi har fået min mand stavlet på benene igen og er 

kommet igennem alle de der kræftforløb ikke, og det tidspunkt, hvor jeg så, jeg blev fak-

tisk først skidt da han var færdig med sin kemoterapi og strålebehandling, det var jo held 

i uheld ikke, men altså nu havde vi sådan lige overstået det værste, også ej nu skal vi 

også på ferie og nu skal vi også, suk, så er det mig der begynder ikke. (…) Så selvfølgelig 

har det betydning for ens livskvalitet. Det har det.”  

Livskvalitet i behandlingsforløbet blev også udtrykt ved patienternes mulighed for at selv tilrettelægge de-

res sygdomsforløb. Både i valget af hospital og vælge et sted, hvor man havde tillid, men også ved mindst 

mulig ventetid i deres forløb.  
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Det var vigtigt for patienterne og deres livskvalitet at de efter endt behandling havde frihed og ikke længere 

var påvirket af smerter i hverdagen og havde brug for smertestillende.  

For patienten Mikael betød kemi, tillid og tryghed meget for valget af hans behandlingssted. Han udtaler 

også at han blev lykkelig, da udfaldet for operation blev som han drømte om: 

”Men jeg snakkede så med Thomas Rohde (red: ortopædkirurg på Aleris-Hamlet) i gan-

ske få minutter også var der bare den der kemi, jeg tænkte bare 'Yes det skal bare være 

ham' ikke også. Jeg følte mig rigtig tryg og hver gang jeg stillede nogle spørgsmål og no-

get, så svarede han på en måde, så jeg så sådan en lille videofilm inde i hovedet. Altså 

jeg fik virkelig et klart billede af hvad det var det drejede sig om. Også blev jeg så meget 

lykkelig da han så siger at benene de er så ødelagte at det eneste rigtige er at tage dem 

begge to på en gang. Så det jeg havde tænkt mig, jeg havde jo lavet sådan en større 

salgstalte, hvor jeg skulle hælde vand ud af hovedet og ærmerne for at få ham til at gøre 

det. Også siger han det selv, også blev jeg simpelthen så glad. Det var dejligt. (…) Så det 

eneste rigtige det var at skifte begge to. Og det var så det jeg havde drømt om”.  

For Mikael bestod hans tilfredshed ved at der var en kirurg, der kunne fortælle forløbet i et sprog som Mi-

kael kunne forstå. Ydermere at kirurgen kunne se Mikaels behov og dermed tilrettelægge forløbet præcist 

som han havde forventet og endda drømt om. Mikael fik også mulighed for at selv tilrettelægge datoen for 

operationen, således det passede med hans erhverv. Mikael havde bevidst valgt at blive opereret på Aleris-

Hamlet, da han har været på hospitalet flere gange. 

5.3 Estimering af patienternes træk på ressourcer 

Patienterne kortlagde deres sygdomsforløb og derfor er omkostningerne estimeret ud fra patienternes 

egne erindringer om forløbet. Opgørelse af omkostninger for patienterne er estimeret ud fra overenskom-

sten fra praktiserende læger, DRG- og DAGS-takster, prislister fra Aleris-Hamlet, samt andre relevante sek-

torer. Disse ressourcetræk er baseret på takster og prislister, hvor overhead omkostninger er inkluderet. 

DRG-taksterne er baseret på direkte omkostninger i forbindelse med den gældende intervention og udover 

dette er overhead inkluderet. Opgørelsen af omkostninger fra private leverandører må antages at inkludere 

overhead omkostninger, og ligeledes ved DUF-aftaler.  

De største omkostninger, der fremgår i patienternes forløb, er ressourcetræk i sekundær sektoren, som her 

er henført specifikt til operationen. Hyppige ressourcetræk findes også i primær sektoren i form af besøg 
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ved almen praksis uden at værdien er omkostningstung sammenlignet med omkostningerne ved den se-

kundære sektor. Patienterne bliver også henvist til udredning ved billeddiagnostik, som også udgør en min-

dre del af omkostningerne i sekundær sektoren.  

Tabel 5: Forløbsomkostninger for hver patient 

Patient Omkostning for patientforløb DKK 

Egon  74.778,49 

Carin  109.159,67 

Bogi  105.556,46 

Mikael  209.975,49 

Lene  71.692,49 

 

De estimerede omkostninger per patientforløb differentierer patienterne i mellem. To patienter har lavere 

forløbsomkostninger sammenlignet med de tre andre. Mikaels patientforløb er omkostningstungt, da han 

får foretaget en dobbeltsidig knæalloplastik. Denne operation er især omkostningstung, da operationen 

trækker dobbelt materialebrug, mere personaletid, længere indlæggelse osv. Carins forløb er omkostnings-

tungt, da hendes forløb er langvarigt og kompliceret og derfor trækker hun på flere ressourcer. Egons for-

løb er en af de mere lineære forløb, som ikke er kompliceret ligesom de andre patienters. Men udover 

ovenstående omkostninger, som er baseret på direkte og overhead omkostninger, så findes ligeledes pro-

duktivitetsomkostninger og yderligere overhead omkostninger. Nedenstående figur illustrerer, hvordan for-

skellige ”kasser” eller budgetter betaler en pris for patienternes sygdom. Boblerne visualiserer omkost-

ningstyngden, blandt andet er de regionale udgifter i forbindelse med patienternes sygdom størst, men 

også arbejdspladsen bærer en del af udgifterne ved sygemelding og tabt produktion grundet patienternes 

sygdom. En anden interessant omkostning bæres direkte af patienterne selv, som står med udgifter til me-

dicin, transport mellem behandlinger og træk på familiens og venners ressourcer. Ydermere, findes påvirk-

ning af patienternes livskvalitet. Livskvalitet er en faktor, der er svær at prissætte og estimere dens omkost-

ning. Dog beretter patienterne om at livskvalitet er en betydelig faktor for dem, se afsnit 5.2.5.  
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Figur 3: ”Kasser” som har udgifter i forbindelse med patienternes sygdomsforløb. Størrelsen af cirklerne illustrerer omkostningsbyrden. 

5.4 Sammenfatning af udfordringer 

Patienternes sygdomsforløb er som en lang ”rejse” gennem hele sundhedsvæsenet, herunder hyppige be-

søg ved lægehuse og sygemelding fra arbejdet og ydermere træk på kommunale ressourcer inden deres 

rejse fortsætter til sygehusene. Patienternes rejse er langt fra lineær, da de oplevelser ”skift” mellem sekto-

rer, hvor arbejdspladsen direkte bliver påvirket af medarbejderens fravær eller varierende arbejdsevne. 

Herudover erfares det at patienterne oplever lange forløb med lange ventetider på udredning og behand-

ling.  

Den lange ventetid og følelsen af at komme i en form for venteposition påvirkede patienterne, grundet de-

res smerter og begrænsninger i deres hverdagsaktiviteter. Patienterne beretninger vidner om at der en-

kelte tiltag, der skal forbedres og prioriteres for at skabe bedre sammenhængende patientforløb.  

Der fandtes desuden tvivl om, hvordan patienternes postoperative forløb var struktureret. Her var det især 

patienterne genoptræningsforløb og deres arbejdssituation, der herskede usikkerhed om. Det var især 

manglende kommunikation og forståelse mellem arbejdspladserne og patientens tilstand, som var det stør-

ste problem. 



Rapport: Et sammenhængende sundhedsvæsen  Sundhed Danmark og Dansk Erhverv, 2016 

S i d e  28 | 33 

 

For at skabe et sammenhængende patientforløb, skal patienternes livskvalitet medtænkes. Herunder er det 

vigtigt at patienterne, på trods af sygdom, inkluderes og kan være medbestemmende i deres sygdomsfor-

løb. Ligeledes har det betydning for patienterne, at være i stand til at opretholde deres hverdagsaktiviteter. 

Økonomisk er et sammenhængende sundhedsvæsen også vigtigt eftersom patienten, ved et færdiggjort og 

sammenhængende forløb, opnår bedre livskvalitet og dermed hurtigere får en raskmelding, således patien-

ten kommer tilbage på arbejdsmarkedet og kan bidrage til samfundet igen.   

Udover de estimerede omkostninger for dette studies patienter, så findes yderligere store omkostninger i 

forbindelse med patienters sygdomsforløb. Herfor er det vigtigt at være opmærksom på de samlede om-

kostninger for alle ”kasser” i samfundet uanset hvem der bærer disse omkostninger for at sikre patienterne 

sammenhængende patientforløb.    
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6. Løsningsforslag 
Ovenstående udfordringer fundet ved dette studie er vigtige at have fokus på for at sikre sammenhæn-

gende patientforløb af høj kvalitet. I dag inkluderes patienterne ikke tilstrækkeligt vedrørende deres forløb, 

hvorfor beslutningstagningen i sundhedsvæsenet burde vægte patientperspektivet yderligere ved ibrugtag-

ning af nye og eksisterende initiativer i sundhedsvæsenet.  

6.1 Ny afregningsmetode i sundhedsvæsenet 

En metode til at inddrage patientperspektivet er yderligere at inddrage patienterne i deres behandling og 

afregne sundhedsproducenterne herved. Den nuværende incitament struktur i det danske sundhedssystem 

fremmer høj produktivitet af sundhedsydelser i sundhedsvæsenet. Men er denne form for afregningssy-

stem optimalt og giver den de rigtige incitamenter for god behandling af patienterne? Netop denne afreg-

ning vægter ikke patienternes oplevede kvalitet i behandlingsforløbet. Og det kan virke paradoksalt, efter-

som det er patienten, der er den direkte forbruger af ydelsen fra sundhedsvæsenet.  

Incitament strukturen kunne udbygges således DRG-taksterne bliver suppleret af Value Based Health Care10 

(VBHC), hvor real-time data11 og patient reported outcome measures12 (PROM) anvendes. Sundhedsvirk-

somheder afregnes derved efter patienttilfredshed og patientoplevet kvalitet. Her er mulighed for at pati-

enterne kan være medbestemmende i deres behandlingsforløb og vælge det, som giver mest værdi for 

dem. I Sverige anvendes allerede VBHC på enkelte forløb, herunder er knæalloplastik med en forløbspris i 

op til fem år efter selve operationen, hvor en komplikationsgaranti også er inkluderet (Wohlin, 2014). I Eng-

land anvendes en model for kvalitetsbetaling, herunder pay-for-performance 13(P4P). P4P kan forøge ind-

komsten ved de praktiserende læger i Englang og Skotland ved at betydeligt forbedre kvaliteten i deres 

praksis. Denne model kaldes Quality and Outcomes Framework 14(QOF). (Møller Pedersen, 2013; Steel & 

Shekelle, 2016) Dog viser et studie, 12 år efter indførelsen af QOF, nogle utilsigtede hændelser, herunder 

en stagnering i kvalitetsforbedringer af sygdomme, som ikke er inkluderet i QOF for eksempel slidgigt, samt 

                                                           
10 Value Based Health Care: Værdibaseret styring af sundhedsvæsenet. Fokus på, hvilken indsats i sundhedsvæsenet, 
der samlet giver mest værdi for patienten. Afregning af sundhedsproducenter ved værdibaseret styring med anven-
delse af real-time data og Patient Reported Outcome Measures. 
11 Real-time data: Data, som direkte efter indsamling, kan anvendes til at informere om den pågældende ydelse, der 
overvåges. 
12 Patient Reported Outcome Measures: Patientrapporterede oplysninger. Beskriver patienters oplevede symptomer, 
funktionsevne og livskvalitet. 
13 Afregningsmodel efter præstation, som giver incitament for en vis præstationsmål 
14 Praktiserende læger i England kan øge deres eksisterende indkomst efter præstation vedrørende 146 kvalitetsindi-
katorer, herunder kroniske sygdomme, organiseringen af pleje og patientoplevelser. 
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kontinuiteten af behandlingen kan have være faldet og kvalitetsforbedringerne kan være for snævret foku-

seret på QOF på bekostning af andre initiativer. (Steel & Shekelle, 2016) Resultaterne fra de to lande er dog 

positive, hvorfor en ny model bør tage udgangspunkt i andres erfaringer.  

En artikel fra det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA) forudsi-

ger at New Public Management (NPM) har brug for et eftersyn, da der er behov for smartere styring af den 

offentlige sektor, herunder værdibaseret styring. Netop den værdibaseret styring af sundhedsvæsenet skal 

være enkelt; nemlig at behandlingen skal give værdi for den enkelte patient. Værdi er således defineret 

som forholdet mellem de sundhedsmæssige effekter (outcome), som har betydning for patienten (fx smerte-

niveau og funktionsevne), og de omkostninger, der er ved at opnå disse effekter. (KORA, 2016) Ligeledes var 

værdibaseret styring hovedemnet for Sundhedspolitisk Topmøde 2016 ved Dansk Erhverv i samarbejde 

med Medicoindustrien, Lægemiddelindustrien (Lif), Sundhed Danmark, IT-Branchen og Danske Regioner. 

Her blev det debatteret om VBHC har plads i det danske sundhedsvæsen. Tiden må vise, hvorvidt dette po-

litiske topmøde fører til indførelse af VBHC-afregning af danske sundhedsvirksomheder.  

Behandlinger i sundhedsvæsenet skal udbydes ved de sundhedsproducenter med bedst kvalitet. Aktuelt 

klarer de danske private sundhedsvirksomheder sig godt ved Dansk Knæalloplastik Register (DKR), hermed 

god klinisk kvalitet samt LUP over landsgennemsnittet, således god patientoplevet kvalitet. Ydermere ind-

samler de private sundhedsvirksomheder selv data vedrørende den patientoplevede kvalitet og tilfredshed. 

Derfor intimiderer det ikke de private sundhedsvirksomheder at blive afregnet ved VBHC. VBHC ligger yder-

mere op til benchmarking15 mellem udbydere af sundhedsydelser og kan fremme konkurrence på sund-

hedsmarkedet. Konkurrence på sundhedsmarkedet forudsætter at patienterne frit kan vælge mellem til-

bud, således ”pengene følger patienten” og hermed kvalitet- og sammenligningskonkurrence. Patienterne 

vil derfor kunne vælge frit mellem udbydere. Yderligere vil øget konkurrence på sundhedsmarkedet øge 

incitamentet for kvalitetsbehandling til konkurrencedygtige priser.  

6.2 Mere udbud i sundhedsvæsenet 

Effektiv anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet kan sikres ved perfekt konkurrence og dermed uden 

markedsfejl. Derfor kan der ved anvendelse af mere markedslignende mekanismer findes besparelser. Der 

anvendes allerede udbud på visse sundhedsydelser, hvor der findes konkurrence mellem sundhedsudby-

dere. Dette giver gevinst for det offentlige sundhedsvæsen, eftersom udbudspriserne som regel ligger un-

der taksterne for det udvidede frie sygehusvalg. Det interessante er således at i dette studie fandt patien-

ten med den mindst omkostningstunge behandling ved det udvidede frie sygehusvalg, således burde der 

                                                           
15 Kvalitetsforbedring ved etablering af sammenligningsgrundlag. 
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findes yderligere besparelser ved at udlicitere et vist antal sundhedsydelser i sundhedsvæsnet eftersom der 

findes en lavere pris ved udbud end ved fx både det udvidede frie sygehusvalg og det offentliges DRG-

takster. I situationer, hvor sundhedsbehandlingerne er ukompliceret og dermed ikke akutte, kan det give 

mening at supplere det offentlige sundhedsvæsen med private leverandører og lave en ressourceudnyt-

telse ved at give de private sundhedsudbydere en bredere rolle i sundhedsvæsenet.  

Ydermere er effektiv anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet uladsiggørlig eftersom det offentlige 

sundhedsvæsen mere eller mindre har monopol eller oligopol16 på behandling af borgere. Dette er grundet 

det skattefinansierede sundhedsvæsen, som bevirker at borgere søger behandling ved det offentlige sund-

hedsvæsen. Borgere bliver udredt og behandlet indenfor de offentlige rammer og dermed besværliggøre 

dette adgangen for private at udbyde behandlinger. Her er det vigtigt at understrege de private sundheds-

virksomheders rolle i sundhedsvæsenet. De private supplerer reelt de offentlige sygehuse og støtter sund-

hedsvæsenet ved kapacitetsudnyttelse, for eksempel ved lange ventelister og stadig stigende efterspørgsel 

på sundhedsydelser. Dog kræver kapacitetsudnyttelsen dels at de private sundhedsvirksomheder har en 

specialegodkendelse ved Sundhedsstyrelsen på deres respektive behandlingsområder for at kunne udføre 

udredning og behandling af de offentlige DUF-patienter. Denne godkendelse skærper yderligere de private 

sundhedsvirksomheders adgang til patienterne.  

Et fremtidigt projekt kunne være et udbud på et sammenhængende patientforløb. Hermed skulle patienter 

med visse inklusionskriterier blive indsluset i et patientforløb, hvor der var fokus på forebyggelsesstrategier 

for patienterne, som både kunne være beskæftigelses- og socialindsatser. Eftersom effektive forebyggelses-

strategier kan forårsage en mindskning af brugen af de omkostningstunge operationer for denne patient-

gruppe. Ydermere skulle patienten være medbestemmende i deres sammenhængende patientforløb ved at 

vurdere patienttilfredshed og -kvalitet undervejs. Et sammenhængende patientforløb skulle inkludere alle 

behandlinger for denne gruppe herunder også medicinering, rehabilitering, genoptræning, praktisk hjælp 

også videre. Et sådant udbud vil forudsætte et markant patientfokus og det ville stille krav til et system med 

tæt kommunikation. Der skulle anvendes en incitament struktur, som krævede at producenterne planlagde 

forløbene, hvor der opnås størst sundhed for pengene og samtidig havde kvalitet- og patientperspektivet i 

højsæde. Derved kunne det bedste sammenhængende patientforløb sættes i udbud eller lave en specifik 

DUF-aftale herom. 

 

                                                           
16 En markedsform, som er domineret af få udbydere. 
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