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Panelmøder (april-juli 2021)



Ekspertpanelet
• Vibeke Koushede, professor og institutleder ved Institut for psykologi ved 

Københavns Universitet

• Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE (Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

• Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk 
Universitet

• Morten Freil, direktør i Danske Patienter

• Carsten Obel, bestyrelsesmedlem i LVS og professor i almen medicin og 
mental børnesundhed ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet

• Anders Beich, formand for DSAM og praktiserende læge

• Lene Brøndum Jensen, afdelingschef i Sundhedsministeriet

• Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

• Christian Harsløf, direktør i KL

• Jens Winther Jensen, direktør for RKKP

• Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, formand VFF

• Regionernes sundhedsdirektører 

• Fra Danske Regioner deltog sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, vicedirektør 
Camilla Hersom og vicedirektør Naja W. Iversen





Dataspor i ekspertpanelets arbejde

• Vi har aktivitetstal for almen praksis og på hospitalerne. 

• Mangler viden om kommuner 

• Der er brug for en mere præcis identifikation af, hvem der ikke har brugt sundhedsvæsenet i samme 
omgang som tidligere. Ulighed? 

• Behov for, at kommuner og regioner i deres eksisterende databaser, registre mv. følger længerevarende 
positive såvel som negative konsekvenser af tiden med corona - både den fysiske og mentale sundhed.

• Adgang til at koble disse data med socioøkonomiske data vil kunne styrke prioriteringen i 
sundhedsvæsenet.

• RKKP er og har været vigtig. Databaserne har leveret analyser og fortolkninger af kvalitetsdata, så vi har 
fået viden om, hvordan Corona har påvirket kvaliteten af behandlingen. 



Hvordan har ekspertpanelet arbejdet med 
konsekvenser for borgere og patienter under COVID?

Vi har en masse 
aktivitetstal, men vi 
kender ikke konsekvenser 
på lang sigt? 

De kliniske 
kvalitetsdatabaser har 
lavet analyser af 
kvaliteten

Særligt fokus på sårbare 
grupper/grupper med 
særlige behov og på 
social ulighed

Fokus på de ting vi kan 
gøre noget ved og 
handlinger



Dataunderstøttet workshops (1/2)
Aggregerede aktivitetsdata fra almen praksis

Henvisninger og udredning på hospital



Dataunderstøttet workshops (2/2)

Sygdomsspecifikke datakørsler – psykiatri og somatik

Data fra RKK



COVID har forstørret billedet af forhold i sundhedsvæsenet, der også var tilstede før

• Færre infektioner
(OBS – hygiejne fremadrettet)

• Mindre overdiagnostik og behandling 
OBS – individuel og patientorienteret tilrettelæggelse af forløb – Vælg Klogt)

• Social Ulighed
(OBS – Fokus på sårbare patienter og de ”inkompetente”)

(OBS – Bedre data – specielt kombi af socioøkonomiske data og andre)

• Digitale muligheder og begrænsninger
(OBS – Virtuelle konsultationer, inddragelse af pårørende, brugerfærdigheder)

• Generelle gener overdrevne og nok forbigående)
(OBS – ikke tale op)

• Sundhedsvæsenets (praktiserende lægers) tidsramme er absolut.
(OBS – de overbekymrede må ikke tage tiden fra patienter med større problemer)

• Kræft generelt godt håndteret
(OBS – på lungecancer og lidt på stadier)

Hvad har vi erfaret?

Fortsættes…



• Fald i genoptræning
(OBS – Civilsamfundsindsats til at bringe folkesundhed tilbage på sporet)

(OBS – Fitness centres funktion)

(OBS – Praktiserende læger generelt mere opmærksomme på trivsel og mental sundhed)

• Paradokser vedr. besøgsrestriktioner/patientfokus
(OBS – digitale pårørende)

(OBS – organisering af palliation)

• Fald i lungefunktionsundersøgelser
(OBS – praktiserende læger opsøgende)

• Diabetespatienter – nogle er bedre reguleret
(OBS – nye patientforløb – digitalisering/virtuel/stratificering)

• Gigtpatienter flere smerter pga. inaktivitet

• Utilsigtet aktivitetsnedgang i psykiatrien. 
(OBS – Fald i ambulante besøg både i børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien)

(OBS - For tidligt at vurdere, om corona sætter længevarende spor i den mentale sundhed,  trivsel  og symptomer sætter sig efter 
noget tid)

Hvad har vi erfaret? 
…fortsat



Folkesundhed og trivsel 

• Mange indikationer på at perioden har påvirket danskerne 

folkesundhed. Mangler ”klassiske” data for dette område. Men der 

er lavet en del undersøgelser. Spørgsmål er, hvad der varer ved



Ekspertpanelets forslag til handlinger
Konsekvenser - omlagt aktivitet 

• Sundhedsstyrelsen opfordres til at fortsætte kommunikationen til befolkningen om at søge læge ved symptomer 

på sygdom. 

• Almen praksis opfordres til at øge aktiviteten i årskontroller og lungefunktionsmålinger. 

• Kommunerne opfordres til at have fokus på aktiviteten inden for vedligeholdende træning, genoptræning og 

rehabilitering med særligt fokus på, om der er mennesker med handicap, kroniske sygdomme som KOL, gigt, 

demens, senhjerneskade mv. samt livstruende sygdomme som kræft- og hjertesygdomme, som har et efterslæb 

efter coronanedlukningerne. 

• Almen praksis opfordres til at have opmærksomhed på eventuel forværring af patienternes tilstand efter corona, 

herunder også på patienternes mentale sundhed.

Læring – omlagt aktivitet 

• Faglige miljøer og ledelser opfordres på tværs af sektorer til at bruge erfaringerne fra tiden med corona til at 

tilrettelægge forløbene mere fleksibelt og med udgangspunkt i den enkeltes mestring af egen sygdom. 

• Regionerne opfordres til at arbejde for, at barrierer for kobling af socioøkonomiske data til aktivitets- og 

kvalitetsdata i sundhedsvæsenet fjernes, så sundhedsvæsenet kan målrette og differentiere indsatserne bedre.

• Regionerne opfordres til at tænke digitale løsninger mere systematisk ind i forløbene på hospitalerne. De digitale 

muligheder kan desuden anvendes til at gøre det lettere for pårørende at blive en tættere del af forløbet. Der skal 

i alle sektorer fokus på, hvordan kvaliteten af de digitale kontakter udvikles.



Ekspertpanelets forslag til handlinger (fortsat) 

Mental sundhed 

• Regioner, kommuner, civilsamfund og foreninger skal have fokus på, om der er mennesker, som har 
isoleret sig ekstra meget under coronanedlukningen, som har brug for støtte til at genoptage 
aktiviteter og deltagelse i fællesskaber efter genåbningen. 

• Regioner og kommuner opfordres til at have fokus på den mentale sundhed hos de pårørende, hvor 
støtte- og rådgivningstilbud har været reduceret under nedlukningen. 

• Der skal i hele samfundet øget fokus på, hvordan den mentale sundhed hos børn og unge forbedres.

Læring til den fremadrettede forebyggelsesindsats

• Forældre, uddannelsesinstitutioner mv. opfordres til, at der med inddragelse af de unge opstartes 
en fest- og fællesskabskultur med mindre alkohol i forbindelse med genåbningen af samfundet, 
gerne understøttet af svære adgang til alkohol for unge. 

• Regioner og kommuner opfordres til at fastholde et hygiejnefokus evt. med fastsættelse af mål for 
området, da corona har vist, at der er et stort forebyggelsespotentiale ift. infektionssygdomme. Der 
kan hentes inspiration i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for hygiejne. 

• Politikere på alle niveauer opfodres til at drage læring fra corona-situationen ift. at løfte 
folkesundheden på andre områder, gerne ved at tænke sundhed ind i alle politikområder.

• Civilsamfund og foreninger kan med fordel indtænkes mere strategisk i forebyggelsesarbejdet 
fremadrettet.



Ekspertpanelets forslag til handlinger (fortsat) 

Data om konsekvenser af corona på sundhed og trivsel skal følges

• Regioner og kommuner opfordres til at følge data om konsekvenserne af corona for sundhed og 
trivsel i en længere periode med henblik på handlinger for at rette op på evt. afledte konsekvenser 
efter corona. 

• De faglige miljøer opfordres til systematisk at følge mulige konsekvenser af corona de kommende år. 
Et særligt fokus bør rettes mod tidskritiske sygdomme og betydningen for patienters sygelighed, 
komplikationer og dødelighed. 

Opmærksomhedspunkter til fremtidige beredskabsplaner 

• Ved udarbejdelse af fremtidige beredskabsplaner på sundhedsområdet skal der være et 
populationsperspektiv og den mentale sundhed skal tænkes med. 

• Sundhed skal i højere grad tænkes ind i beredskabsplaner på andre myndighedsområder. 

• Det skal være en del af beredskabsplanerne, hvordan man kommunikerer til grupper med særlige 
behov og hvordan civilsamfundet i endnu højere grad kan være en aktiv samarbejdspart om 
kommunikations- og rådgivningsopgaven. 

• Den organisatoriske prioriterings- og kommunikationsopgave til borgerne skal tænkes ind i 
beredskabsarbejdet. 

• Der opfordres til, at forskningsområdet tænkes ind i beredskabsplanerne, så det sikres, at der 
genereres den nødvendige viden som grundlag for handlinger. 



Debatindlæg – Altinget 

Hvis vi skal kunne bekæmpe den 
sociale ulighed i sundhed, så er vi nødt 
til at have løbende viden på samme 
måde, som vi i dag har data om 
sygehusaktivitet. Vi har brug for viden 
om de sociale parametre for at sætte 
målrettet ind i sundhedsvæsnet. Også 
mens vi står i det, så vi kan bruge det i 
planlægningsarbejdet - og ikke først 
mange år efter, når et 
forskningsprojekt udkommer. 


