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Høring -Input til dansk handlingsplan for verdensmål på sundhedsområdet  

Til: Gry Midttun, Sundhedsministeriet 

Fra: Morten Engsbye, Dansk Erhverv 

 

 
Dansk Erhverv er d. 3. februar 2021 blevet inviteret til at give inputs til regerings handlingsplan 
for FN’s verdensmål på sundhedsområdet.  
 
I sin helhed peger verdensmålene på, at de store globale udfordringer kræver konkrete strategier, 
der forbedrer sundhed og uddannelse, mindsker ulighed og fremmer økonomisk vækst – alt 
imens vi tackler klimaproblemer og arbejder for at bevare klodens oceaner, skove og liv. Og her 
spiller erhvervslivet en helt central rolle. 
 
Med den globale implementering af verdensmålene, vil der komme en stigende efterspørgsel for 
produkter og services, der kan bidrage hertil. Der bør derfor være en central del af den danske 
handlingsplan på sundhedsområdet at udnytte de eksportmuligheder, som følger med verdens-
målene. 
 
Dansk Erhverv vil i denne høring kommentere på verdensmålenes punkt 3.4, punkt 3.8 og punkt 
3b.  
 
Kronisk sygdom 
Det fremgår af punkt 3.4, at tidlig dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme inden 
2030 skal reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse, behandling og bl.a. mental sundhed. 
Mange kroniske sygdomme falder ind i denne kategori. 
 
I den sammenhæng går omkring 80 pct. af sundhedsudgifterne til behandling af kronisk sygdom, 
og et studie fra AAU fra 2019 viste, at to ud af tre danskere over 16 år har en kronisk sygdom, lige-
som der er en tendens til social slagside på området.  
 
Dansk Erhverv mener overordnet, at der skal udarbejdes en handlingsplan for kroniske syg-
domme, som med inspiration for kræftplanerne systematisk skal sikre tidlig opsporing, sammen-
hængende udredningsforløb og behandling i verdensklasse. En sådan handlingsplan bør tænkes 
sammen med en kommende sundhedsaftale, og implementeringen heraf vil således også kunne 
bidrage markant til at opnå punkt 3.4. i FN’s verdensmål på sundhedsområdet.  
 
Kroniske sygdomme er selvsagt forskelligartede, og med varierende behandlingstilbud og frem-
tidsudsigter.  
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Det er dog helt afgørende, at der sættes ind på området med en helhedsplan, der kan sikre en 
styrket indsats for behandling. Det vil gavne den enkelte såvel som samfundsøkonomien i form af 
en mere produktiv arbejdsstyrke.  
 
Kroniske sygdomme er en fremtrædende global sundhedsudfordring, og alle fremskrivninger vi-
ser, at udfordringen vil være tiltagende. Samtidig er danske life science virksomheder førende in-
den for mange af sygdomsområderne inden for kroniske lidelser, og der er således et markant po-
tentiale for, at danske produkter og løsningsmodeller kan bidrage til at håndtere sygdomsbyrden 
globalt. Det inkluderer både de fysiske produkter, men også hvordan sundhedsvæsner konkret går 
til udredning, behandling og opfølgning af den enkelte patient. Særligt sidstnævnte vil med en 
handlingsplan på kronikerområdet blive styrket i Danmark, hvorfor den danske opgaveløsning 
kan inspirere andre lande til deres indsatser på kronikerområdet. 
På den måde kan en kronikerplan bane vejen for, at det danske hjemmemarked kan blive et ud-
stillingsvindue, som andre lande kan lade sig inspirere af ift. at opnå delmål 3.4. Det vil samtidig 
gavne life science branchens eksportmuligheder.  
 
Udvikling af lægemidler og vacciner  
Det fremgår af delmål 3.b, at indsatsen skal styrkes ift. udvikling af lægemidler og vacciner til 
smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme, der primært påvirker udviklingslande. I den sam-
menhæng mener Dansk Erhverv, at man fra statslig side skal undersøge mulighederne for - ek-
sempelvis via vækstfonden – i endnu højere grad at støtte danske biotekvirksomheder, der udvik-
ler nye lægemidler. Eksempelvis er flere danske virksomheder i gang med udvikling af COVID-19 
vacciner og behandlinger. 
 
Adgang til læge 
I flere områder af Danmark, er det udfordrende at sikre permanent lægedækning med faste læger. 
Det skyldes, at mange speciallæger i almen medicin enten ikke har ønske om at købe en traditio-
nel praksis, eller ikke ønsker at drive klinik længere i disse områder. Mange læger ønsker at indgå 
i faglige fællesskaber og søger ikke mod udkantsområder.  
 
Dansk Erhverv mener at en af nøglerne til at løse denne udfordring er at sikre, at læger bl.a. kan 
være ansatte, og ikke behøver eje sit eget ydernummer. Og sikre frigørelse fra administrative byr-
der.  
En løsning er blandt andet at en eller flere praktiserende læger samarbejder med en privat part-
ner, som står for al den administrative drift af klinikken, således at lægen og dennes ansatte kan 
fokusere 100 procent på behandlingen af patienterne.  
 
Generelt bør regionerne, når der ikke kan skaffe læger og besættes ydernumre søge samarbejde 
med private gennem samarbejde og udbud.  
 
Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for en uddybning af dette høringssvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Morten Engsbye 
 


