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”… den politiske debat”

1. Debat om forhold i sundhedsvæsenet

• Ændringer af eksisterende: behandlinger, regel-og

lovgrundlag, ’systemer’, incl. overenskomster, osv..

• ’Reformer’:  gennemgribende ændringer

• Hensigtsmæssighed af eksisterende

2. Debat som involverer politikere – embedsmænd –

forskere

• Kan føre til beslutninger – men langt fra altid

3. Debatten udspiller sig (delvist) i det offentlige rum

• Fagtidsskrifter

• Medier

• Konferencer m.m.
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Forskerens mange roller 
1. Evidens-og/eller teori-producerende – rettet mod (især) kollegaer

2. Policy-orienteret forsker – et spørgsmål om focus for forskningen

3. ’Ekspert’ med afsæt i egen forskning eller generel viden

• På eget initiativ eller på anmodning

• Fx kronikker, analyser

• Fx kilde for journalister

4.   Udvalgs/kommissions-medlem

5. Rådgiver (politikere, embedsmænd, interesseorganisationer m.fl.)

6. Opdragsforskning/udredning 

6.   Debattør/samfundsborger 

Formidler



Håndtering af rollerne
1. Saglighed

• (grad af) viden – antagelser
• Skelne mellem ’mening’ og ’vurdering baseret på en (vis)

indsigt’

2. (Forsøg) på upartiskhed
• undgå (i for høj grad) egen dagsorden

3.   Ikke bange for at ’blande’ sig – lidt frygtesløs

3. Kommunikere forståeligt (til en bredere offentlighed)
• ’kort og præcist’

4. Afsætte nødvendig tid

5. Respekt for debatdeltagerne:  Politikere, embedsmænd,
kollegaer

6.   Forståelse for beslutningsprocesser-og input



Necessary and sufficient ’evidence conditions’
for decision making/taking

Regulatory/

value decisions

Structural and 

Organizational issues

Treatment/intervention decisions

Policy hierarchy Type of evidence?

RCT/meta evidence necessary

(but not sufficient?)

What kind of 
evidence is available?

Is 
empirical

evidence needed?



Regulatory/ value decisions:1.  Lovgivning vedr.  IVF  

Emne Loven som vedtaget

i 1997

Moderens alder 45 år

Enlige/lesbiske Forbudt

Nedfrysning af æg 2 år

Forskning i kloning Forbudt

Mikroinsemination Tilladt 

Sæddonorer Anonyme

Ægdonation Kun fra kvinder i behandling 

Fosterreduktion Hvis risiko for moder eller barn

Valg af køn Forbudt

Præimplantations-

diagnostik/ægsortering

Kun i forskningsregi for så vidt angår metoden.  

Hvor der en kendt, væsentlig øget risiko for  

fødselaf et barn med alvorlig arvlig sygdom, er 

diagnostik tilladt.  Sundhedsstyrelsen fastsætter 

sygdommene.

Eksport af æg Forbudt

Import af æg Forbudt

1. Hovedparten
af spørgsmålene
kræver
etisk/værdi-
mæssig
stillingtagen.

2. MEN der skal
(vel?) sættes
grænser?

3. OG det er (vel?)
en politisk
sag – ikke
fagprofessionel
sag.  Fagpro-
fessionelle ud-
sagn kan være 
relevante, MEN
afgør ikke værdi-
spørgsmål



Regulatory/ value decisions: 2.  mere konkurrence

Betydeligt potentiale for mere 

kiropraktik og fysioterapi for 

pengene 

Konkurrencestyrelsens 

produktivitets- og potentiale-

beregninger indikerer, at den 

nuværende regulering medfører et 

samfundsmæssigt tab for forbrug-

erne, behandlerne og det offentlige 

Apoteker-

Foreningens

nyhedsbrev

19. marts



Structural and  Organizational issues:  De nye akutsygehuse (’supersygehuse’)

FRA 40-45 sygehuse med akutmodtagelse

TIL 20-25 sygehuse med fælles

akutmodtagelse i løbet af 5-10 år

Investeringer på ca. 50 mia. kr. frem mod 2020



”Ekspertgruppen og Sundhedsstyrelsen har således på 

grund af manglende valid dokumentation på de fleste 

områder måttet formulere krav og anbefalinger, som er 

baseret på sundhedsfaglige og organisatoriske 

vurderinger samt på sund fornuft mere end på 

videnskabelig dokumentation”
(Sundhedsstyrelsen 2006, 15). 

’Evidens-grundlag: Beskedent’



To værktøjer:   Medicinsk Teknologivurdering

og økonomisk evaluering









1. APO-bidrag, almen praksis

2. Bogen om de store kommissioner

3. Ekspertpanelet – sygehusbyggerier

Kronik i Berlingske Tidende 18. april , bl.a . Karsten Lauritsen





Ultimo november 2008;  

fordeling af 25 mia 
(incl. værdi af frasalg m.m.)

Første rapport 

fra ekspert-panelet

Anden rapport 

fra ekspert-panelet

Fordeling 

af ca. 16 mia.




