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K nap otte ud 
af ti borgme-
stre svarer i en 
rundspørge fra 
Nyhedsmaga-
sinet Danske 
Kommuner, 
at udgifterne 

til sygepleje bare vokser og vokser. 
Uden at der følger penge med til op-
gaven. Udviklingen tvinger lokalpoli-
tikerne til at finde besparelser andre 
steder. Det er blandt andet oplevel-
sen hos borgmester Steen Christian-
sen (S) i Albertslund Kommune.
– I takt med at vi skal løse flere sund-
hedsopgaver, skal vi finde pengene 
andre steder på budgettet. Der er jo 
kun de øvrige velfærdsområder at 
finde dem på, så det er typisk børn, 
kultur og lignende, som kommer til 
at betale prisen. Hvis der ikke kom-
mer en løsning, så vil økonomien 
blive stadig mere presset, siger  
Steen Christiansen.

Både den tidligere og den nuværen-
de regering har lagt op til, at flere 
sundhedsopgaver skal løses tæt på 
borgerne i almen praksis eller kom-
munen. Men hvis der ikke følger 
penge med, frygter borgmestrene, 
at sundhedsopgaverne vil sluge en 
større og større del af kommunernes 
økonomiske ramme. Allerede i dag 
oplever 87 procent af borgmestrene i 
rundspørgen, at sundhedsudgifterne 
presser velfærden på andre områder.
– Vi har slet ikke midler nok til at 
løse de mange sundhedsopgaver, 
og vi skærer alle de steder, hvor vi 

kan. Der er ikke nogen områder, som 
ikke holder for. Det rammer admini-
stration og anlæg, men også servi-
ceniveauet på områder som børn og 
skole, siger borgmester Søren Steen 
Andersen (V), Assens Kommune.

Efterlyser sundhedsreform
Fra Helsingør beskriver borgmester 
Benedikte Kiær (K) en virkelighed, 
hvor indlæggelsestiden er faldet 
drastisk. Nordsjællands Hospital 
arbejder som mange andre syge-
huse på at nedbringe antallet af lig-
gedage, og det officielle mål er en 
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I takt med, at vi skal løse flere sundhedsopgaver, 
skal vi finde pengene andre steder. Der er jo kun 
de øvrige velfærdsområder at finde dem på, så det 
er typisk børn og kultur, som betaler prisen.
Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune

Stigende sundhedsudgifter tvinger kommunerne til at finde be-
sparelser på andre områder. Sådan lyder det fra et stort flertal af 
landets borgmester i ny rundspørge. De efterlyser, at Christians-
borg får både en sundheds- og en udligningsreform på plads.

tekst GITTE JOHANSEN
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gennemsnitlig liggetid på 1,97 dage. 
Det kan mærkes i kommunen, som 
får stadig flere borgere hjem med 
behov for kompleks sygepleje og 
omfattende pleje.
– Det er opgaver, som er dumpet ned 
i armene på os uden nogen form for 
planlægning. Vi er hele tiden på bag-
kant, og vi har oplever den ene store 
budgetoverskridelse efter den an-
den. Det er dybt frustrerende, siger 
Benedikte Kiær.
Helsingørs borgmester håber derfor, 
at den længe ventede sundhedsre-
form snart bliver til virkelighed.
– Jeg er rigtig ærgerlig over, at pla-
nerne om en sundhedsreform er lagt 
på hylden, og at regeringen vil se 
tiden an, før den kommer med et ud-
spil. Vi har om noget brug for en re-
form af det nære sundhedsvæsen. Vi 
er allerede pressede til det yderste, 
siger Benedikte Kiær.
Hun bakkes op af sin borgmesterkol-
lega i Albertslund, som også efterly-

ser, at politikerne på Christiansborg 
kommer med en plan for opgavefor-
delingen mellem regioner, kommu-
ner og almen praksis.
– En løsning kræver en sundhedsre-
form, hvor opgavefordelingen bliver 
defineret. Vi står med en meget kon-
kret opgave, hvor det skal defineres, 
hvilke opgaver regionerne skal løse, 
og hvilke opgaver kommunerne skal 
overtage – og hvilke penge der følger 
med opgaverne. Der er brug for en 
klar statslig adressering, siger Steen 
Christiansen.
Fra Nordjylland lyder der også en 
klar opfordring til at komme i gang.
– Det giver god mening, at vi har 
specialiseret sygehusene, men vi 
mangler at geare det bagvedliggende 
system til den virkelighed, vi har i 
dag. Borgerne kommer hurtigt hjem, 
men kommunerne har slet ikke øko-
nomien til de mange nye opgaver, si-
ger borgmester Ulla Vestergaard (S), 
Thisted Kommune.

Det er ikke godt nok
Trods de økonomiske trængsler sva-
rer et flertal af borgmestrene i rund-
spørgen, at deres kommune stadig er i 
stand til at levere en tilfredsstillende 
sundhedsindsats. Fire borgmestre 
må dog erkende, at de synes niveauet 
er utilfredsstillende. En af dem er Sø-
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Hvor enig er du i, at det er en voksende 
udfordring at finde penge i budgettet til 
sundhedsopgaver?

En analyse fra KL 
viser, at kommu-
nernes årlige ud-
gifter til sundhed 
er steget fra 39,8 
milliarder kroner 

i 2007 til 44,1 mil-
liarder i 2018. En 
stigning på 10,7 

procent.
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ren Steen Andersen fra Assens.
– Jeg ville være et skarn, hvis jeg 
sagde, at jeg er tilfreds med den må-
de, vi kan yde sundhed på i Assens 
Kommune, for det er jeg ikke. Det 
har vi slet ikke midler nok til. Vi har 
desværre måttet skære på sygeple-
jen i dette års budgetlægning, og vi 
har ikke økonomi til at lave kloge og 
langsigtede løsninger, hvor vi inve-
sterer i forebyggelse og genoptræ-
ning, siger han.
Heller ikke i Albertslund er borger-
mester Steen Christiansen tilfreds 
med den service, borgerne får på 
sundhedsområdet.
– Når jeg ser samlet på opgaveløs-
ningen mellem kommune, region og 
almen praksis, så synes jeg ikke, det 
er tilfredsstillende, det vi leverer. 
Der er for mange tegn på, at borger-
ne forsvinder i den berømte sund-
heds-bermudatrekant. Det kan gøres 
langt bedre, hvis vi klart definerer, 
hvem der har opgaven, siger han.

80-års fødselsdag
Når borgmestrene skal udpege frem-

tidens største udfordringer, peger 
flertallet på det stigende antal ældre 
over 80 år. En af dem er Haderslevs 
borgmester Hans Peter Geil (V), som 
kan se frem til en markant vækst i 
antallet af de ældste ældre.
– Folk lever længere, og mange er 
heldigvis sunde og raske i mange år. 
Men når de ældre borgere rammer 
80 år, så vender de virkelig hårdt til-
bage. Sådan ser det ud i næsten hele 
landet, og hvis vi ikke gør noget an-
derledes, så vælter det vores økono-
mi, siger han.
Allerede i 2025 vil der være 87.000 
flere danskere over 80 år i forhold til 
i dag, og flere vil leve med en kronisk 
sygdom som KOL, diabetes eller de-
mens. Den udvikling presser sygehu-
sene, men vil i høj grad også udfordre 
den kommunale ældrepleje. 
– Demens er den helt store udfor-
dring, og vi kommer til at opleve en 
markant stigning i de tunge plejeop-
gaver. Og selv hvis vi får flere penge til 
opgaven, vil vi få store problemer med 
at omsætte velfærden til menneske-
hænder. Vi har rigtig mange medar-

bejdere, som går på pension de næste 
fem år og en lille årgang af unge til at 
tage over, siger Hans Peter Geil.

Et kig ind i fremtiden
Mens landets øvrige borgmestre 
frygter de år, hvor den store efter-
krigstidsgeneration for alvor rammer 
ældreplejen, står Langeland allerede 
midt i den fremtid, som venter stør-
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Hvor enig er du i, at stigende sundhedsud-
gifter presser velfærden på de øvrige kom-
munale velfærdsområder?

Antallet af ældre 
over 80 år, som 
lever med enten 
KOL, demens 
eller diabetes, 
er tredoblet fra 
2000 til 2018.
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personlige relation mellem kommunens 
sundhedspersonale og borgeren, mener han: 
 
“En af fordelene ved løsningen er, at borgeren 
opbygger en personlig relation til sin vejleder, 
selvom det meste foregår digitalt. Når borgeren 
påbegynder et Liva-forløb hos os, starter 
vedkommende op med et fysisk møde på 
sundhedscentret, hvor borgeren får sat 
ansigt på sin personlige sundhedsvejleder, 
og hvor de sammen fastlægger en række 
realistiske målsætninger for forløbet. Herefter 
foregår kommunikationen mellem borgeren 
og vejlederen asynkront via video og tekst,” 
uddyber Michael Metzsch. 

 
At hver borger får tilknyttet sin egen personlige 
vejleder har stor betydning for forløbet, vurderer 
Michael Metzsch:   

 
“Borgeren kan via Liva-programmet stille sin 
vejleder alverdens spørgsmål om kost, motion 

og livsstil, og i begyndelsen af forløbet får 
borgeren ugentligt svar fra sin vejleder. Vi 
oplever, at der opbygges en tæt og tillidsfuld 
relation mellem borgeren og vejlederen, fordi 
borgeren får tildelt sin egen personlige vejleder 
fra start. Den relation er med til at holde fast i 
borgerens motivation og gør, at vi ser enormt 
gode resultater hos de borgere, der benytter 
løsningen,” konstaterer han.

I gennemsnit opnår borgerne på Liva-
programmet et fastholdt vægttab på 6 kg. 
efter 6 mdr., 40% af prædiabetikerne kommer 
af med deres diagnose efter 6 mdr. og 85% 
reducerer deres HbA1c-tal. På kommunebasis 
har løsningen vist sig at være yderst skalerbar, 
da hver vejleder kan håndtere op til 300 
borgere om året, og kommunen kan spare op 
til 16.000 kr. årligt pr. diabetiker. På nuværende 
tidspunkt benyttes den digitale løsning af 16 
danske kommuner med flere på vej.

2 ud af 3 danskere over 16 år lider af én eller 
flere kroniske sygdomme. Det alarmerende 
tal kommer fra Danmarks hidtil største studie i 
kroniske sygdomme, som forskere fra Aalborg 
Universitet står bag. 

 
Michael Hvidberg, Ph.D. og hovedforfatter bag 
undersøgelsen, konstaterer at denne udvikling 
i kroniske sygdomme kommer til at skabe et 
stort økonomisk pres på sundhedsvæsenet 
og behandlingen i fremtiden.   

 
Liva Healthcare har udviklet en innovativ 
digital platform, som skal hjælpe bl.a. danske 
kommuner med at forebygge og håndtere 
kronisk sygdom og livsstilsrelaterede 
udfordringer som type 2-diabetes, hjerte-kar-
sygdomme, KOL og overvægt. Den skalerbare 
vejledningsplatform giver kommunen mulighed 
for at håndtere et større antal borgere med de 
samme ressourcer, fordi sundhedsvejledningen 
foregår digitalt og ikke kræver borgerens 
fysiske fremmøde, påpeger Michael Metzsch, 
afdelingschef for Sundhed og Psykiatri i 
Aabenraa Kommune: 

 
“Vi benytter Livas digitale løsning til at 
håndtere borgere med kroniske sygdomme 
og livsstilsrelaterede udfordringer, fordi vi på 
den måde kan forbedre livsstilen hos langt 
flere borgere, end hvis det krævede deres 
fysiske tilstedeværelse. Det er vigtigt for os, 
at vi følger med tidens udvikling, og at vi på 
sundhedsområdet har en digital valgmulighed 
til de borgere, der ikke har tid eller overskud til 
at skulle møde fysisk op på sundhedscentret,” 
forklarer Michael Metzsch. 

 
Selvom vejledningen foregår digitalt via tekst 
og video over borgerens smartphone, holder 
Livas løsning stadig fast i den afgørende 

Liva Healthcare har udviklet en digital vejledningsplatform, som benyttes 

af danske kommuner til at forebygge og håndtere kronisk sygdom og 

livsstilsrelaterede udfordringer.

2 ud af 3 danskere over 16 år lider af 
én eller flere kroniske sygdomme

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe din Kommune her: https://livahealthcare.com/  
Hvis du ønsker en uforpligtende live-demo af den digitale løsning, kan du skrive direkte til: lb@livahealthcare.com 

Mød os ved 
stand nr. 4 på KL’s 

sundhedskonference i 
Kolding (lige ved siden af 

indgangen til hovedscenen) 
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DEN FORHADTE KMF
I rundspørgen blev borgmestrene opfordret til at nævne 
andre udfordringer på sundhedsområdet. Den mulighed fik 
flere borgmestre til at pege på den udskældte kommunale 
medfinansiering, som efter stor uro blev fastfrosset i 2019. 
– Medfinansieringen har ramt os som en kanonkugle. Fast-
frysningen har kostet Assens Kommune 56 millioner kroner 
i løbet af tre år. De penge skal jo udredes, og det har ramt 
os hårdt, siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i As-
sens Kommune. 
Fastfrysningen er videreført i 2020, men det har ikke gjort 
borgmestrene mildere stemt. I Haderslev er en udgift på 
230 millioner kroner fastfrosset til 2021, og det er bestemt 
ikke en løsning, som hujer borgmester Hans Peter Geil (V).
– Vi betaler et ekstraordinært højt beløb uden nogen som 
helst dokumentation for, hvad det er, vi betaler for. Vi skal 
som udgangspunkt tro på, at systemet ikke laver fejl, og at 
vi ikke bliver snydt, men det er dybt frustrerende, at de ikke 
kan svare på, hvad vi betaler for, siger Hans Peter Geil.

Hvordan skaber man værdi med data?
Det gælder om at få kommunen �l at yde sit bedste.

Sammen med de danske kommuner har vi siden 2011 delt vores viden og udviklet 
løsninger for at løse nogle af de komplekse udfordringer, kommunerne møder dagligt. 
Fælles for det hele, har været fokus på �llid og den gode dialog. Vi hjælper kommunerne 
med at omsæ�e ny teknologi �l konkrete løsninger; vi står �l rådighed med dataanaly-
ser, der øger indsigt og kompetencer; og vi deler gerne ud af vores viden inden for bl.a. 
databehandling, jura og so�wareudvikling.

Kontakt Dataproces og hør hvordan vi kan skabe værdi med jeres data.

PRIORITER DE TRE PROBLEMER, SOM NETOP 
NU SKABER DE STØRSTE UDFORDRINGER PÅ 
SUNDHEDSOMRÅDET I DIN KOMMUNE?

KILDE: RUNDSPØRGE FRA DANSKE KOMMUNER, DECEMBER 

2019. 47 BORGMESTRE HAR DELTAGET I RUNDSPØRGEN.

Jeg ville være et skarn, hvis 
jeg sagde, at jeg er tilfreds 
med den måde, vi kan yde 

sundhed på i kommunen, for det er jeg 
ikke. Det har vi slet ikke midler nok til. 
Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune

Hvor enig er du i, at en reform af udlignings-
systemet en forudsætning for, at alle borgere 
kan få samme pleje og behandling, uanset 
hvor de bor i landet?

45%
Enig

Hverken eller

0%

11%

Helt uenig

2%

Helt enig
 42%

Uenig

47%
Enig

Hverken eller

0%

25%
Enig

11%

Helt uenig

2%

Helt enig
 40%

Uenig

Hverken eller

2%

4%

Helt uenig   

9%

Helt enig
 60%

Uenig

stedelen af landets kommuner. Her 
er hver tredje borger over 65 år, og 
knap ni procent har allerede fejret 
80-års fødselsdag.
– Vi er gang på gang nødt til at give 
store tillægsbevillinger til ældreom-
rådet. Vi kan jo ikke lade ældre og 
mennesker med handicap sidde uden 
hjælp, men vi kæmper virkelig for 
at få det til at hænge sammen, siger 
borgmester Tonni Hansen (SF), Lan-
geland Kommune.
Han oplever, at de stadig kortere 
indlæggelsestider gør det ekstraordi-
nært vanskeligt.
– Regionerne er rigtig flinke til at 
erklære folk raske. Og når jeg får en 
80-årig borger hjem, to dage efter 
hun har fået amputeret et ben, så er 
det vores opgave at tage over. Men jeg 
vil påstå, at mange slet ikke er fær-
digbehandlede, når vi får dem hjem, 
siger Tonni Hansen.
Langeland er ikke kun udfordret af en 
høj gennemsnitsalder. Lave huspriser 
gør, at mange på førtidspension eller 
kontanthjælp søger mod øen, og det 
kan mærkes på borgernes sundhed. 
– Mange af vores tilflyttere kæmper 
med helbredsproblemer og psykiske 
udfordringer. Alle er velkomne her 
på Langeland, problemet er, at øko-
nomien ikke følger med, siger Tonni 
Hansen.
Udfordringerne er så voldsomme, at 
der ikke er råd til langsigtet forebyg-
gelse. Der er for længst skåret ind til 
benet.
– Der er simpelthen ikke økonomi 
til andre ting. Alle vores kulturelle 
tilbud er drevet af frivillige. Vi har 
ingen svømmehal, og der findes hel-
ler ikke en kommunal idrætshal på 
Langeland. Alt er drevet af frivillige, 
siger Tonni Hansen.

Udligning før alt andet
Hvis det står til landets øvrige borg-
mestre, kan Langelands borgmester 
håbe på hjælp fra et nyt udlignings-
system. 85 procent af borgmestrene 
i rundspørgen svarer, at det er nød-
vendigt med en reform af udlignings-
systemet, hvis alle kommuner skal 
have en chance for at levere samme 
sundhed til borgerne.
– Vi har et dysfunktionelt udlig-
ningssystem, som betyder, at jo hø-
jere skat en kommune har, jo lavere 
service får borgerne. Sandheden er, 
at vi bevæger os længere og længere 
væk fra hinanden i forhold til det ni-
veau, vi kan tilbyde borgerne, siger 
borgmester Søren Steen Andersen. 
Også borgmester Hans Peter Geil 
efterlyser en udligningsreform, men 
han advarer samtidig mod at tro, at 
en udligningsreform skal løse alle 
problemer.
– En udligningsreform vil afhjælpe 
nogle af problemerne, hvis man fin-
der de rigtige kriterier. Men udvik-
lingen i sundhedsvæsenet kræver, 
at kommunerne får flere penge til 
opgaven. Det er ikke nok at fordele 
pengene anderledes mellem kommu-
nerne, siger han.
På Langeland drømmer Tonni Han-
sen om kommunale idrætshaller og 
måske en svømmehal, hvor øens bor-
gere kan dyrke motion.
– Som borgmester i kommunen med 
landets højeste skatteprocent ville 
det jo være rart, hvis vi fik mulighed 
for at give de samme sundhedstil-
bud til vores borgere som de velstil-
lede kommuner. Men det er jo, når 
jeg drømmer om paradis. Så naiv er 
jeg heller ikke. Men kunne vi bare 
komme et stykke af vejen, siger Tonni 
Hansen.   gij@kl.dk

Et voksende antal borgere over 80 år 53%

Et voksende antal kroniske syge borgere 49%

Opgaver som uplanlagt glider fra sygehuset ud i 
kommunen

49%

Flere komplekse sundhedsfaglige opgaver 49%

Mangel på sygeplejersker og sosu-assistenter 36%

Patienter som udskrives før de er færdigbehandlet 33%

Mangel på praktiserende læger 18%

Manglende samarbejde med sygehuset 4%
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Hvordan skaber man værdi med data?
Det gælder om at få kommunen �l at yde sit bedste.

Sammen med de danske kommuner har vi siden 2011 delt vores viden og udviklet 
løsninger for at løse nogle af de komplekse udfordringer, kommunerne møder dagligt. 
Fælles for det hele, har været fokus på �llid og den gode dialog. Vi hjælper kommunerne 
med at omsæ�e ny teknologi �l konkrete løsninger; vi står �l rådighed med dataanaly-
ser, der øger indsigt og kompetencer; og vi deler gerne ud af vores viden inden for bl.a. 
databehandling, jura og so�wareudvikling.

Kontakt Dataproces og hør hvordan vi kan skabe værdi med jeres data.

PRIORITER DE TRE PROBLEMER, SOM NETOP 
NU SKABER DE STØRSTE UDFORDRINGER PÅ 
SUNDHEDSOMRÅDET I DIN KOMMUNE?
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