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SUNDHEDSREFORM PÅ 

VEJ?



ER DER BRUG FOR 

POLITIKERE?
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I Danske Regioner er vi 

enige i, at der skal arbejdes

for et mere trygt og 

sammenhængende

sundhedsvæsen, men det 

kræver ikke en ny struktur



REGIONERNE BAKKES OP AF EKSPERTERNE

”Det er en illusion at tro, at forskellene forsvinder 

bare ved at nedlægge regionerne. Forskellene 

handler ikke så meget om, hvorvidt sygehusene 

drives af regionerne eller ej, men om helt andre 

ting.”

JAKOB KJELLBERG, PROFESSOR I SUNDHEDSØKONOMI, VIVE

”Det er et samspil mellem staten og 

regionerne, der gør, at vi har fået den 

effektivisering, aktivitetsforøgelser og 

udvikling i sygehusstrukturen, som vi har.”

KARSTEN VRANGBÆK, PROFESSOR I STATSKUNDSKAB, 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

”Hvorfor afskaffe direkte folkevalgte regionsråd? Forstår ikke mistilliden til direkte 

folkevalgte, der har været afgørende for markante fremskridt på sundhedsområdet.”

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN, FHV. DIREKTØR I KRÆFTENS BEKÆMPELSE



REGIONERNE BAKKES OP AF ORGANISATIONERNE 



VALGET AFGØR FREMTIDEN FOR SUNDHEDSVÆSENET



Vi har fokus på, hvordan vi skaber 

mest mulig sundhed i 

befolkningen

”



17 procent ryger dagligt

13 procent vurderer deres mentale helbred 

dårligt, og 25 procent er stressede

7 procent overskrider Sundhedsstyrelsens 

højrisikogrænse for alkoholindtag

29 procent er fysisk inaktive

51 procent er overvægtige, og 17 procent er 

svært overvægtige



DET GÅR DEN RIGTIGE VEJ MED 

KRÆFTBEHANDLINGEN I DANMARK 
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Indførelsen af 
kræftpakker 

(2007) 

Fire kræftplaner 
(2000, 2005, 

2007 og 2016)

Lov om 
maksimale 
ventetider

Centralisering af 
kræftbehandling
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PATIENTANSVARLIG LÆGE OG 

BROBYGGERSYGEPLEJERSKE
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FOKUS PÅ DET HELE 

MENNESKE


