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Af politisk konsulent, Laura Duus Dahlin  

 

 

Hvordan ser fremtidens forebyggelse ud? Det spørgsmål udgjorde rammerne for Sundhedspolitisk 

Topmøde 2020. Topmødet løb som vanligt af stablen i Børssalen, men i år deltog langt de fleste 

deltagere virtuelt. Således var en håndfuld gæster, foruden talerne, mødt op, mens mere end 150 

fulgte mødet virtuelt fra distancen.  

 

Fremtidens forebyggelse er et højaktuelt emne, med en sundhedsaftale, der skal forhandles til næ-

ste år, og en COVID19-krise, som har genoplivet diskussionen om investeringer i folkesundheden 

og forebyggelse.  

 

Arrangørerne bag topmødet, som udover Dansk Erhverv tæller Danske Regioner, Lægemiddelin-

dustriforeningen, Medicoindustrien, Sundhed Danmark, IT Branchen og DiaLab, har et ønske om 

at den offentlige og private sektor skal stå sammen om forebyggelse. Det var udgangspunktet for 

adm. direktør Brian Mikkelsen åbningstale og derefter en lang række cases, som blev præsenteret 

på dagen.  

 

Hvad ved vi om forebyggelse og hvad er gevinsterne? 

Der bliver lavet tiltagende mere forskning om forebyggelse og gevinsterne ved at investere i fore-

byggelsesindsatser, opsporing og tidlig behandling, frem for at skulle bruge mange penge på bor-

gerne, når de først bliver meget syge. Vores viden om forebyggelse, og hvad der virker, var fokus for 

den første runde af indlæg på topmødet.  

 

Med sundhedsindsatser kan vi reducere antallet af mennesker, der dør tidligt, og dermed øge ar-

bejdsudbuddet. Men i vores del af verden, er det mindst lige så vigtigt at øge produktiviteten blandt 

dem der er på arbejdsmarkedet, fx ved at forebygge at de blive syge. Det var udgangspunktet for et 

indlæg fra McKinsey, som har beregnet de potentielle gevinster ved forebyggelsesindsatser. Bereg-

ningerne er lavet på interventioner vi allerede kender, indenfor forebyggelse, opsporing og tidlig 

behandling. Det kan fx være rygestop, øget fysisk aktivitet eller fysioterapi. Beregningerne viser, at 

der er klare samfundsøkonomiske gevinster at hente ved at investere i forebyggelse. Faktisk er det 

muligt at få 2-3 dollars retur for hver dollar investeret, svarende til et samlet BNP-bidrag på 300 

mia. kr. i 2040.  

 

Center for Fremtidsforskning fremlagde derefter deres Nordic Health 2030 vision, og fremhævede 

mange gode projekter på dansk og nordisk plan, som allerede nu bruger data og viden om sund-

hedstilstand til at forbedre indsatsen på enkelte områder. De pegede på at vi fremtidens sundheds-

væsen vil se et paradigmeskifte henimod en kombination af folkesundhed og personlig sundhed. 

 

Som afslutning på første runde af talere fremlagde Sundhedsstyrelsen eksisterende viden på områ-

det og en nylig publikation om indsatser mod ulighed i sundhed.  
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Hvad kan vi gøre for at skabe bedre forebyggelse i fremtiden? 

I anden runde af topmødet var meningsdannere og beslutningstagere på tværs af sundhedsvæsenet 

inviteret til en interviewlounge om forebyggelse i praksis. Alle var i udgangspunktet enige i behovet 

for flere investeringer i forebyggelse, selvom de havde forskellige ideer til den praktiske udførsel.  

 

Sisse Marie Welling, Sundheds- og Omsorgsborgmester i København, gjorde sig særligt til fortaler 

for frivillige partnerskaber med private aktører, og understregede at vi skal kigge mere på nudging 

end på forbud. Det skal være ”det lette valg” at være sund.  

 

Lidt længere er formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke villig til at gå. Hun mener vi skal 

gribe mere ind end i dag, selvom det er svært og følsomt som læge at adressere livsstilsudfordringer 

overfor patienten. Derudover er der brug for initiativer som ikke koster penge, men som skaber 

incitamenter, fx i forhold til rygning.  

 

Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, stemmede i, og pegede på rygeloven som et eksem-

pel på, hvilke redskaber vi skal tage i brug, og hvor meget vi kan rykke os på kort tid – for bare 15 

år siden var det helt utænkeligt at vi kunne være, hvor vi er i dag.  

 

Det højtspecialiserede sundhedsvæsen var repræsenteret ved Troels Krarup Hansen fra Steno Dia-

betescenter Aarhus. Ifølge ham vil de højtspecialiserede gerne bringes i spil når det gælder forebyg-

gelse, i forhold til at bidrage med specialviden, og han forslår at forebyggelsesområdet kan lære 

noget af den systematiske brug af evidens og guidelines, som man arbejder med på de højtspeciali-

serede områder.  

 

Derudover kom en række ønsker fra de forskellige aktører til, hvordan vi kan styrke forebyggelsen 

i praksis. Sisse Marie Welling lagde særligt vægt på at landspatientregistret skal fungere bedre, for 

at kommunen kan følge borgerne når de bliver indlagt på hospitalet, og dermed målrette forebyg-

gelsen bedre end i dag. Det skal suppleres af bedre forløbsprogrammer i kommunerne, når borge-

ren afsluttes på sygehuset i et tæt samarbejde mellem regioner og kommuner. Formand for Danske 

Regioner Stephanie Lose, kvitterede for det ønske og sagde at der i dag findes mange tværsektorielle 

forløbsprogrammer, men at de givetvis skal kvalificeres og i hvert fald implementeres for at de gør 

en forskel. I forlængelse af det, tilføjede Jesper Fisker kvalitetsstandarder på tværs af landet til 

ønskelisten, fordi forebyggelsesindsatsen i kommunerne er så ekstremt forskellig.  

 

Danske Regioner har været en af bannerførerne på ønsket om en ny folkesundhedslov, og Stephanie 

Lose understregede på topmødet endnu engang det ønske. Ambitionen er, at folkesundhedsloven 

skal medvirke at sundhed tænkes ind i alle dele af samfundet, og skabe rammer for sundhed også 

fx på arbejdsmarkedet, socialområdet, uddannelsesområdet, m.v.  

 

Sisse Marie Welling talte i stedet om en kronikerplan på nationalt plan, hvor også almen praksis 

tænkes ind, mens Jesper Fisker talte om hvilke behov en kommende sundhedsaftale som bebudet 

af regeringen skal løse.  
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Uagtet at løsningsforslagene var forskellige, var der ingen uenighed at spore i panelet om, at der er 

behov for at prioritere forebyggelse mere end vi gør i dag, på tværs af sundhedsvæsenet.  

 

Hvordan kan offentlige og private arbejde sammen om forebyggelse på tværs? 

Topmødet blev rundet af med præsentation af fem spændende cases, med hver deres bud på frem-

tidens forebyggelse, og hvordan offentlige og privat kan samarbejde om forebyggelse.  

 

Case 1: Professor Charlotta Pisinger beskrev indledningsvist et nyskabende forskningsprojekt med 

fire kommuner, hvor kommunerne har samarbejdet med det lokale erhvervsliv og civilsamfund om 

at styrke samarbejdet på tværs når det kommer til sundhed. Det skal gerne munde ud i et nyt ar-

bejdsredskab, som sikrer kommunerne mest mulig sundhed for de tilgængelige ressourcer. Projek-

tet måler både på hårde og bløde endemål, og dokumenter processen undervejs.  

 

Case 2: Med stor entusiasme fortalte Henrik Grove, HR-chef i House of Code, hvordan de investe-

rer i deres medarbejderes sundhed. Som IT-virksomhed er det som udgangspunkt rigtig svært at 

aktivere medarbejderne i hverdagen, fordi arbejdet er meget stillesiddende. De har derfor taget en 

række initiativer som er en investering i deres medarbejderes sundhed. Fx to timers firmabetalt 

motion om ugen, daglig fysiske og mentale breaks, samt masser af fællesaktiviteter, som tager ud-

gangspunkt i fysisk aktivitet. Alle medarbejdere har månedlige walk-and-talks med lederen, og det 

ugentlige ledermøde foregår i fitnesscenteret.  

 

Case 3: Fremtidens lægehus skal bruge ny modeller til at arbejde med data. Det var et af budska-

berne fra Thomas Helt fra Alles Lægehuse, som fortalte om fremtidens almen praksis og hvordan 

man kan bruge data til opsporing og bedre behandling af kronikere. Alles Lægehuse bruger meget 

energi på at kigge ind i de data de indsamler, fx om kundetilfredshed. Det hjælper dem til at for-

bedre servicen over for patienterne, som de gør en særlig indsats for at betragte som deres kunder. 

De stiller desuden den data de indsamler til rådighed for forskningsprojekter.  

 

Case 4: I denne case rykkede fremtiden for alvor ind, da professor og forskningsleder Ivan Brands-

lund fortalte om hvordan man kan opspore kræt med kunstig intelligens baseret på en række bio-

kemiske risikofaktorer. Den kunstige intelligens kan beregne risikoen for kræft, og er overlegen i 

sin præcision sammenlignet med gængs statistik og algoritmer. Risikoen for kræft kan meddeles 

patienten samme dag som blodprøven tages, og træfsikkerheden er meget lig den vi kan opnå ved 

tarmkræftscreening. Dermed er det ikke urealistisk, at kunstig intelligens kan blive et nyttigt red-

skab til opsporing af kræft i den ikke så fjerne fremtid.  

 

Case 5: Sidste mand på scenen var Henrik Billesø fra Resmed Maribo, som laver hjemme-NIV 

behandling til KOL-patienter. Der er store gevinster at hente, både for samfundsøkonomien og pa-

tienternes livsglæde, ved at tilbyde hjemme-NIV. KOL-patienter er en stor kronisk gruppe, hvor 

der er stor ulighed i sundhed, og det er markant underbehandlet, og økonomisk tyder det på at der 

allerede efter første år er en besparelse. Det har desuden vist sig særligt relevant under Corona, 

hvor de sårbare KOL-patienter så vidt muligt skal holdes hjemme fra hospitalet, hvor der er større 

risiko for at blive smittet.  
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Således blev Sundhedspolitisk Topmøde 2020 afsluttet med ny inspiration og gode ideer i rygsæk-

ken.  

 

 

 

 


