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SUNDHED OG SYGDOM – VELFÆRD, ØKONOMI OG POLITIK 

Seminar i NETØK fredag den 4. marts 2016, kl. 09:00 – 15:45  

Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N., bygning C,  
lokale se infoskærm 

 

 

Motivation:  

I de fleste OECD lande foregår der et politisk slagsmål, en offentlig debat og en mere eller mindre 
fagligt baseret meningsudveksling omkring sundhedsforhold og sundhedsvæsen, dels i forhold til 
behov, dels i forhold til ressourcekrav og ressourcemuligheder. 

I nogle lande er dette sammenstød mellem ønsker og krav på den ene side og vilje og evne til at 
fremskaffe ressourcer på den anden side søgt løst eller mildnet ved oprettelse af institutioner, der 
skal vurdere omkostninger ved behandlinger i forhold til forventet udbytte i levetid eller 
livskvalitet. 

I Danmark nægter landspolitikerne at foretage sådanne prioriteringer. Dog foretages de, men af 
læger uden eksplicitte bemyndigelser. 

Med sundhedssektorens store velfærdsmæssige betydning og ressourcebeslaglæggelse er der god 
grund til at se nærmere på denne ud fra et politisk økonomisk perspektiv. Herved tænkes der på at 
der ikke er tale om uspecificerede costs og benefits, men i allerhøjeste grad stærke og svage 
interessenter, som betaler til og modtager fra sektoren. Der er ingen grund til at tro, at vindere og 
tabere er de samme. Vi må se på de sociale gruppers placering i spillet samt på et lidt mere 
handlingsmæssigt niveau medicinalindustri, hospitalsejere, læger, politikere, patientorganisationer 
og andre aktører. Vi vil se på kampen om diagnoser, offentlige tilskudsregler, prisdannelse på 
medicin og udstyr samt det private behandlingssystem. Og ikke mindst vil der blive set på magten 
over udvikling og indførelse af ny teknologi (medicin, behandlingsformer og udstyr). I denne 
forbindelse er patenter som statsunderstøttede monopoler og dermed adgang til at fastsætte 
monopolpriser og opnå monopolprofitter vigtige. Der vil også være grund til at se på hvorledes de 
private aktørers indflydelse på forskningen, også den delvis offentligt finansierede del, kan tænkes 
at skævvride hvilke dele heraf, der gøres offentlig tilgængelig.    
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Følgende blokke indgår i seminaret: 

09.00-10.00 Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed – historie og status 

Den danske befolknings sundhedsforhold er blevet generelt forbedret siden slutningen af det 19. 
århundrede. Gamle sygdomme er trængt tilbage og nye er kommet til. Den sociale profil er værd at 
se nærmere på. Ligeledes er der forskelle i benyttelsen af sundhedssystemet i forskellige dele af 
samfundet    

Oplægsholder: 

• Professor Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, SDU 
 
Litteratur:  
Sundheds og Sygelighedsundersøgelsen (SUSY), Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2013 
SUSY Udsat, Statens institut for Folkesundhed og Rådet for Socialt Udsatte, 2012 

 
10.15-11.45 Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? 
 
Det er naturligvis ikke gratis at opretholde og videreudvikle det danske sundhedsvæsen. I de senere 
år har der især været en debat om medicinudgifterne, demografiske forhold samt det samlede 
sundhedsvæsens organisation  
  
Oplægsholdere: 

• Adjungeret professor, afdelingschef Jes Søgaard, Kræftens Bekæmpelse  
• Chefkonsulent Jørgen Clausen, Lægemiddelindustriforeningen (LIF) 
 

Litteratur: 
Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark. LIF 3.dec 2012 
Medicinudgifternes udvikling i Danmark, LIF’s hjemmeside 15.okt 2015 
Opdatering af notat om medicin med begrænser effekt, KORA 2015, Bettina Højgaard og Jakob 
Kjellberg 
Jes Søgaard: 
http://www.regioner.dk/aktuelt/~/media/5B64C2F368194FA08F9082F746DDC1C1.ashx   
 
11.45-12.30 Frokost 
 
12.30- 13.30 Prioriteringen på hospitalerne og i sundhedsvæsenet generelt 
 
De sjældne, men dyre behandlinger og de udbredte, men billigere behandlinger 
Den uundgåelige prioritering 
Oplægsholder: 

• Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU 
 
Litteratur: 

http://www.regioner.dk/aktuelt/~/media/5B64C2F368194FA08F9082F746DDC1C1.ashx
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Thomas Emil Christensen: Danmarks dyreste Marionetteater, Kronik i Jyllandsposten, 6. oktober 
2015 
Kjeld Møller Pedersen: Prioritering i Sundhedsvæsenet, Munksgaard, 2015 
Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber: Sådan sikrer vi en klog brug af 
sundhedsvæsenets ressourcer til gavn for patienterne  

13.45- 15.45 Paneldiskussion: Hvad og hvem styrer eller burde styre den sundhedspolitiske 
indsats? 

Temaer for diskussionen  

Den politiske styring (stat, regioner og kommuner) – tilsigtet styring eller kassetænkning? 
Medicinindustrien, forskningen og den stadig dyrere medicin 
Hvilke mekanismer kan eller burde styre anvendelsen af dyr medicin(herunder konkurrence -
myndigheder, patentregler godkendelsesprocedurer for ny medicin)? 
Kampen om diagnoserne 
Patientorganisationernes rolle 
 
Deltagere: 

• Lektor Anders Petersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 
• Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden 
• Professor Lars Holger Ehlers, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 
• Professor, overlæge og næstformand i Etisk Råd Gorm Greisen 
• Formand Lars Engberg, Danske Patienter 

 
Litteratur: 
Svend Brinkmann og Anders Petersen: Diagnoser – Perspektiver, Kritik og Diskussion, KLIM, 
2015 
Steffen Groth: Lad os smage vores egen medicin, kronik i Politiken d. 13. oktober 2015 
Kritik af ny model for prioritering af medicin  

Tilmelding mm:  

Tidspunkt: Fredag den 4. marts 2016, kl. 09:00 – 15:45  
Seminarsted: Professionshøjskolen Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N.,  Bygning C, 
lokale se infoskærm inden for bygningens hoveddør. Deltagerafgift: 

• Medlemmer: gratis 
• Ikke-medlemmer: kr. 100,00 

Frokost, vand, kaffe: kr. 50,00 
Indbetales mærket deltagerafgift eller/og frokost til NETØK bankkonto senest søndag den 28. 
februar 2016: Reg.nr.: 5366, Konto: 0000245829  

Seminarforberedelsesgruppe:  
Jørgen Lindgaard Pedersen, jlpe@dtu.dk , tlf.: 20 86 77 88 
Niels Rasmussen, niels.ras@gmail.com , tlf.: 26 18 19 85  

http://www.danskepatienter.dk/sites/danskepatienter.dk/files/DP_LVS_S%C3%A5dan%20sikrer%20vi%20klog%20brug%20af%20ressourcer.pdf
http://www.danskepatienter.dk/sites/danskepatienter.dk/files/DP_LVS_S%C3%A5dan%20sikrer%20vi%20klog%20brug%20af%20ressourcer.pdf
http://em.altinget.dk/wf/click?upn=hMMhuC-2BqO4RFlFbr-2FMqFqVuS2diJa-2Bl-2FEuxfSRFggv4Fc0is81Z810ZfPK-2B38C4uQfpVgrOB4QPTLWkQSjNnOdthYNg5-2BHDw-2F-2Bf3igM0VulD7-2F-2BGP2aY50lB9SYoURCPIrglx5viYSDV6-2F5ezF4hNmedO3OZBlnIB7Ad7vWyh7e3Ts8jU4ORETEMi9Ubbev8npP7RgEuHLKF9spPjA3ArkpHDhXeJhiDJN6ecA64R65p5SdM4OuIb8sVgIkmuk5juNFPVQXOZUOIOkqA21H4Kw-3D-3D_2TL7yaaBCdpFd-2FLacvsD36cIluR6glojZijEgiIOMnCtdqytjH-2BinszgAoe2CwhNI8Aal0KUpb-2BWwGqrZukTFYyI1W08Bg6-2BlR-2Fn-2FJBWdHVcYdzQ9GPj1STxrTGrh6G1otxk1QlmO0anO-2Fv8ECZheRVKlUF2j-2BUwVzml1lCcqqQ9MdA5p9-2BK4iIetGaYJew-2B6Np8QFTvDEdRHy7i1BPEnrCTJQ8UKhvh-2FpDfFRCcWWTUj3v9nfpvTDCdnd3x3kDA
mailto:jlpe@dtu.dk
mailto:niels.ras@gmail.com

