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1 Introduktion 

Styringen af det danske sundhedsvæsen i 1980’erne og frem til 2002 næsten 

udelukkende styret ved rammestyring, hvor de enkelte sygehuse og andre sundhedsaktører fik 

midler til et budget, som de så forvaltede. Op gennem 80’erne og 90’erne kom der nye og bedre 

operationsteknikker inden for mange områder, og der opstod ventelister til disse behandlinger. 

Rammestyringen gav ikke incitamenter til, at de enkelte afdelinger skulle operere flere, uden at der 

kom flere økonomiske midler.  

I slutningen af 90’erne blev aktivitetsbestemte incitamenter mere udbredte og flere 

områder fik indført aktivitetsbestemt afregning. (Bech M) I 2002 blev der indført et aktivitetsbaseret 

styringssystem som supplerede rammestyringen, det såkaldte diagnose-relaterede system, DRG. 

Her blev der fastsat takster for hvad en specifik sygdom kostede at få behandlet. Samtidig blev der 

indført et 2% effektiviseringskrav, hvor sundhedsvæsenet hvert år skulle øge produktionen med 2% 

uden brug af flere ressourcer. Til trods for dette fortsatte ventetiderne med at stige, selvom der 

blev behandlet flere patienter. Dette skyldtes en demografisk udvikling med flere ældre og en øget 

forekomst af sygdomme, endvidere fortsatte den teknologiske udvikling og flere sygdomme kunne 

behandles. (Bech M s. 333)  

I 2005 blev der i sundhedsloven indført en rettighed om frit sygehusvalg, hvor en 

patient frit kunne vælge mellem alle offentlige sygehus ved undersøgelse og behandling. Der måtte 

højst være en ventetid på en måned, ellers kunne borgeren bruge rettigheden til det udvidede frie 

sygehusvalg, hvor undersøgelsen eller behandling kunne foretages på et privathospital eller et 

hospital i udlandet. Der blev herved indført en form for konkurrence i det danske sundhedsvæsen, 

hvor de offentlige sygehuse ikke havde monopol på at tilbyde en lang række behandlinger. Dette 

havde en gavnlig effekt på ventetiderne inden for mange områder.  

I januar 2007 foranledigede strukturreformen, at amterne blev nedlagt og der blev 

dannet fem regioner, hvis vigtigste opgave var at drive og udvikle det danske sundhedsvæsen. 

Udviklingen i den medicinske forskning forsatte med at tilvejebringe stadig mere og mere 

komplicerede behandlingsformer. Dette øgede presset på sundhedsvæsenet for at få behandlet 

flere patienter og derved øgede udgifter.  Effektiviseringskravet på de 2% fortsatte og i takt med de 

stigende ventetider og flere privathospitaler opererede på livet løs for at afhjælpe ventelisterne. 
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 Nogle få at disse operationer havde en meget høj DRG takst, og der opstod eksempler 

på, at privathospitaler og læger fik et meget højt honorar. Der var også eksempler på at offentlige 

sygehuse oprettede mange unødige kontrolundersøgelser for at kunne honorere kravet om 2% 

effektiviseringer. (Bech M s.336) Samtidig kunne regionerne miste finansiering hvis de støttede 

behandlinger på sygehuser som ikke blev honoreret i DRG systemet. (Bech M s. 334). Derved skete 

skævvridninger i prioriteringerne og behandlingsformer (Bech M s. 335)  

  Ovennævnte forhold har bevirket at der de senere år fra flere sider er blevet 

argumenteret for i den offentlige debat, at det er på tide og nødvendigt at reformere styringen af 

det danske sundhedsvæsen. Først syntes argumenterne at være kommet fra forskellige 

personalegrupper, men nu istemmer flere regionspolitikerne også, og der syntes at være enighed 

om at styringen af sundhedsvæsnet skal fokusere på, hvad der skaber værdi for patienterne.  

I Region Midt startede man i 2014 et projekt ”Ny styring i et patientperspektiv”, hvor 

en række hospitalsafdelinger bød ind med nye parametre som kunne bruges til at styre det danske 

sundhedsvæsen. Siden har flere andre dele af sundhedsvæsenet og det politiske system forsøgt at 

gøre op med DRG-taksterne.  

 

Et ønske om et nyt styresystem rejser dog mange spørgsmål om, hvordan der skal styres. Der 

synes at være et stort ønske om et værdibaseret system med fokus på hvad har værdi for den 

enkelte patient. Kritikere vil hævde at det er nødvendigt med konkurrence for at opretholde 

incitamenterne til at producere, men kan et sådant system udvikles hvor de elementer tilgodeses? 

 

1.1 Grå stær kirurgi 

Grå stær kirurgi har som så mange andre dele af sundhedsvæsenet gennemgået en 

kolossal udvikling gennem de sidste 40 år. Fra at være et indgreb som gjorde en afhængig af tykke 

briller, en langvarig indlæggelse på 3 uger og en ikke ubetydelig risiko for alvorlige komplikationer, 

er det nu et indgreb som foretages ambulant. Selve operationen tager 10-15 min, og er 

individualiseret, så patientens ønske om brug af afstands- eller læsebrille efter operationen kan 

imødekommes. Risikoen for alvorlige komplikationer er meget lille. Antallet af operationer om året 

er også steget markant og der foretages mere end 50.000 operationer årligt i Danmark.  
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Det er nødvendigt med mange aktører for at kunne honorere et så stort antal 

operationer. En stor del opereres på offentlige sygehuse, men en betydelig del opereres hos 

praktiserende øjenlæger som har operationsaftaler med regionerne, og endelig opereres et mindre 

antal patienter på privathospitaler. Traditionelt har dette område været reguleret ved at 

øjenlægernes videnskabelige selskab har fremsat nogle retningslinjer for, hvornår en operation skal 

tilbydes, operationen skal så foretages at en øjenkirurg, og hvis operationen skal betales af det 

offentlige sundhedsvæsen, sker det ud fra DRG taksten eller en særskilt forhandlet aftale.  

 

1.2 Beskrivelse af det nuværende forløb for grå stær behandling i Danmark 
 
1.2.1 Beskrivelse af aktører og forløb af en grå stær behandling 

Diagnosen grå stær stilles overvejende hos praktiserende øjenlæger, som patienten 

henvender sig til med et synsrelateret problem, mens nogle få patienter får diagnosen stillet på 

landets øjenafdelinger efter, at de behandles på afdelingerne af andre årsager.  

Det vurderes om patientens gener og synsnedsættelse er tilstrækkelige til at patienten skal indstilles 

til operation. I dette inddrages et evalueringsskema, det såkaldte NIKE skema (Bilag 1), som ifølge 

den kliniske retningslinje vedrørende grå stær kirurgi fra Sundhedsstyrelsen, skal benyttes til at 

graduere patienterne. Alle patienter som gradueres i indikationsgruppe 1, 2 eller 3 kan henvises til 

operation, mens grad 4 ikke kan henvises. Patienterne bliver herefter henvist til operation på et 

offentligt sygehus og der bliver givet tid efter princippet om næste ledige tid.  

 

1.2.2 Behandlingsgaranti 
Mange offentlige behandlingssteder har i årevis haft meget lange ventetider på grå 

stær kirurgi. Hvis ventetiden på behandling overstiger en måned, kan patienten bede sig omvisiteret 

til et behandlingssted med kortere ventetid. Dette kan være et andet offentligt sygehus eller en 

privat klinik eller privathospital. Disse klinikker eller privathospitaler honoreres efter takster som er 

aftalt mellem dem og Danske Regioner, såkaldte DUF-takster. Den behandlende afdeling, klinik eller 

privathospital står for forundersøgelse, operation og kontrol efter operationen. Alle udgifter til disse 

besøg; personaleudgifter, operationsmaterialer og øvrige udgifter skal dækkes af det aftalte 

honorar. Det forventes at eventuelle komplikationer behandles på den opererende afdeling, klinik 

eller privathospital medmindre at ekspertisen ikke er tilstede.  
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1.2.3 Omvisitering og økonomiske konsekvenser 
Afdelingerne på de offentlige sygehuse er rammestyrede, dog har enkelte af landets 

øjenafdelinger en aftale med regionerne om at de har budget svarende til alle de grå stær 

operationer, som laves i deres region. Hvis afdelingen så ikke kan opfylde behandlingsgarantien og 

patienterne benytter det udvidede frie sygehusvalg og bliver opereret andetsteds, bliver afdelingen 

trukket i budgettet svarende til udgiften som regionen har fået ved dette. Ydermere har regionerne 

imellem også aftaler vedrørende afregning ved grå stær kirurgi, således at hvis en patient bliver 

opereret på en offentlig afdeling i en anden region gives en vist procentsats af DRG taksten.  

 

1.2.4 Efterkontroller og behandling 
Efter operation skal patienterne kontrolleres for eventuelle komplikationer, og der 

skal laves en opmåling af operationsresultatet. De fleste operationssteder måler, hvor godt synet er 

blevet efter operationen, og noterer om patienten er tilfreds eller har nogle gener. Patienterne skal 

benytte øjendråber som en del af behandlingen efter operationen og langt de fleste patienter kan 

selv dryppe eller har en pårørende som drypper, men nogle patienter kan på grund af fysiske eller 

kognitivt handicap ikke selv varetage drypningen og har således brug for hjemmehjælp i de uger 

drypningen står på. Dette er en betydelig udgift for kommunerne ved grå stær operationer, hvor 

der skal sendes en hjemmesygeplejerske ud til patienten ofte flere gange om dagen og dryppe med 

øjendråber. Dette varer ofte 2-3 uger efter hver operation.  

 

1.2.5 Elektronisk journalføring og indberetning til registre 
Alle klinikker i Danmark som opererer grå stær har elektroniske patientjournaler, men 

meget få klinikker registrerer deres resultater systematisk i en kvalitetsdatabase. Der findes ingen 

landsdækkende klinisk database for grå stær. For omtrent 15 år siden fandtes en kvalitetsdatabase, 

som fungerede dels ved elektroniske og manuelle indrapporteringer. Databasen nåede ikke at blive 

landsdækkende men dækkede ca. 25% af de operationer, som blev udført årligt i Danmark. I en 

sparerunde blev driften af databasen beskåret og databasen kunne ikke opretholdes. Der er krav 

om at alle operationer som foretages på offentlige sygehuse eller som udføres på private klinikker 

på det offentliges regning skal indberettes til landspatientregistreret. Her indberettes kun at 
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operationen er udført, og der indgår ikke patientnære kvalitetsmål. Disse data kan således ikke 

umiddelbart bruges til at sige noget om kvaliteten har grå stær operationer.  

 
1.2.6 Økonomiske forhold 
 

Udgifterne til grå stær kirurgi kan således opgøres til følgende: 

Udgift Regionsfinansieret Kommunalt 

finansieret 

Egen betaling 

Diagnoseudgifter X   

Personaleudgifter X   

Materialer X   

Udstyr X   

Lokaler X   

Medicin X  x 

Postoperativ 

behandling 

 x  

Transportudgifter x  x 

 

Tabel 1. Udgifter til grå stær behandling.  

Diagnoseudgifter: den praktiserende øjenlæge får et honorar for at undersøge patienten og stille diagnosen. 

Personaleudgifter på behandlingsstedet; som omfatter løn til sekretærer, sygeplejersker og læger 

Materialer; som omfatter operationsmaterialer, herunder en kunstig linse, pupiludvidende øjendråber, bedøvelse etc. 

Udstyr; indkøb og vedligeholdelse af apparatur til undersøgelse og operation af grå stær 

Lokaler: udgifter til vedligehold og leje/køb af lokaler 

Medicin: Operationsstedets udgift til medicin som bruges i forbindelse med operationen. Patientens udgifter til øjendråber som skal anvendes i 

forbindelse med operationen 

Postoperativ behandling: Udgifterne her omfatter eventuelle udgifter til assistance til øjendrypning i ugerne efter operationen 

Transportudgifter: Regionerne refunderer udgifter til transport efter nogle fastsatte rammer for tilskud. 

 

Det fremgår ud fra tabel 1 at udgifterne til en grå stær behandling betales fra flere 

kasser. Hovedparten af udgiften er regionsfinansieret, men der er også en mindre egen betaling til 

de øjendråber som benyttes til behandling efter operationen og måske til transport til sygehuset. 

Desuden kan der være kommunale udgifter, hvis patienten har brug for hjælp til øjendrypning.  
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Regionens udgifter er sammensatte af flere forskellige poster, som dækkes af forskellige konti. 

Personaleomkostninger og materialer vil ofte skulle dækkes af afdelingens budget, mens anskaffelse 

af operationsudstyr ofte søges via apparatpuljer, som ikke indgår i afdelingsbudgettet.  

 

1.2.7 Registrering af potentielle komplicerende faktorer 

Der kan være forskelle tilstande eller faktorer som kan forøge risikoen for 

komplikationer eller mere langvarige behandlingsforløb ved grå stær kirurgi, og det er vigtigt at 

inddrage dette i opgørelsen af outcome, da disse tilstande eller faktorer kan være benyttes til at 

forklare eventuelle forskelle i outcome.  

 

1.2.8 Patienttilfredshedsopgørelse 

En grå stær operation foretages medblik på at bedre en patients livskvalitet gennem 

en synsforbedring. Der findes ingen objektive patientuafhængige parametre, som kan måles til at 

kvantificere outcome af en grå stær operation, men der er flere subjektive parametre, som kan 

måles og udspørges om før og efter en operation. Dette kan beskrive kvaliteten af behandlingen 

samt patientens tilfredshed og synsforbedring. Det er relevant at måle patienternes synsstyrke før 

og efter operationen, samt evaluere patienternes subjektive tilfredshed. I opgørelsen af outcome 

indgår også en registrering af eventuelle komplikationer og udgifterne forbundet hermed.  

I Danmark gennemføres hvert år landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser 

(LUP) som omhandler generelle forhold ved patienters behandling på de danske sygehuse og i 

speciallægeklinikker.  

 
1.3 Value-Based Healthcare og Value-Based Competition 

Value-Based Health Care findes i forskellige modeller. Det som er ensartet for disse modeller, er et 

fokus på at honoreringen for den leverede sundhed baseres på det resultat, som patienten har 

opnået. Dette er til forskel DRG systemet, hvor aktivitet, altså antallet af behandlede patienter var 

grundlaget for honoreringen.  

Porter og Teisberg har udviklet en model for Value-Based Health Care, som de kalder 

Value-Based Competition (VBC). Det er en styringsform, hvor patienten sættes i fokus, og som 

bygger på en række principper. (Porter s. 98)  
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For det første ønskes behandlingen af en patient at ske i et integreret miljø, hvor de 

relevante sundhedsaktører er samlet. Jo større kompleksitet af sygdommen, jo større et miljø er 

nødvendigt at etablere, mens mere afgrænsede sygdomme såsom f.eks. grå stær kræver et 

væsentligt mindre miljø for at kunne håndteres.  

For det andet skal der for hver patient opgøres, hvad resultatet var af behandlingen 

og hvad omkostningerne har været. Der skal opsættes klare effektmål for behandlingen og ligeledes 

skal patientens forventede resultat og eventuelle forhold som potentielt kan komplicere forløbet 

inddrages.  

For det tredje skal der ydes én samlet betaling for ydelsen, og ikke flere del-ydelser. 

Herved for man en samlet pris for f.eks. et forløb indeholdende en grå stær operation. Det vil sige 

at der etableres en forløbstakst. 

For det fjerde skal det være muligt at sammenligne pris og kvalitet mellem forskellige 

behandlingssteder. Herved kan der styres hen imod en den mest omkostningseffektive (cost-

effective) behandling, hvor de enkelte behandlingssteders kvalitet og pris holdes op mod hinanden. 

Patientens sundhedsgevinst ”value” eller værdi af behandlingen skal altså sammenholdes med 

udgifterne for at kunne give denne behandling, og dette bruges som et sammenligningsgrundlag 

mellem forskellige udbydere af denne behandling 

Value-Based Competition (VBC) tager udgangspunkt i at hovedformålet med 

sundhedsvæsenet er at levere sundhedsydelser af høj kvalitet, men samtidig også at vurdere, hvor 

der leveres mest værdi for patienten.  

Porter anfører, at sundhedsgevinst for patienten er det eneste, som kan forene 

sundhedsaktørerne og patienten i et fælles mål. Porters udgangspunkt er det amerikanske 

sundhedsvæsen, hvor udgifterne til sundhedsvæsenet, opgjort som procent af 

bruttonationalproduktet, er det højeste i verden (16,4%, 2015 tal), og hvor udgifterne fremadrettet 

ser ud til at fortsætte med at vokse. Porter mener, at en ny måde at styre sundhedsvæsenet er 

nødvendigt, og han ser VBC som den eneste vej til at reformere sundhedssystemet. 

Porter erkender at det kræver fundamentale forandringer i sundhedssystemet at indføre VBC, da 

den nuværende organisationsstruktur og faglige tilgang som kendetegner nutidens sundhedssystem 

skal omorganiseres. 
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Det kræver en strategisk tilgang for at etablere en VBC, som omfatter dannelse af 

Integrated Practice Units (IPU) om medicinske tilstande. IPU skal centreres om patienten, således at 

patienten kan få dækket alle nødvendige opgaver i forbindelse med den sygdom patienten fejler i 

den rette IPU. Alle omkostninger og outcome skal registreres og måles for hver patient. Betaling 

skal kobles op på et behandlingsforløb og ikke på særskilte konsultationer eller operationer. 

Forskellige aktører i sundhedsvæsenet skal integreres i patientens behandling og udviklingen skal 

drives af Value-Based Competition.  

I takt med at operationsteknikker bedres vil kravet om at operationerne tilbydes til 

flere patienter stige og med en forventelig øget levealder og aldrende befolkning kan det forudsiges 

at udgifterne til sundhed vil stige betragteligt over de næste 20 år. 

I Danmark har udgifterne til sundhedsvæsenet traditionelt være lavere end i USA målt 

i procent af BNP (10.4% vs 16.4%, 2015 tal), men gennem de sidste mange år er flere tilgange og 

teorier været prøvet for at bedre det danske sundhedssystem og patientens værdi af et 

sundhedstilbud 

 

• Der er indført frit sygehusvalg, hvor patienten selv kan vælge frit mellem offentlige sygehuse 

i landet. Desuden er der indført udvidet frit sygehusvalg, hvor patienterne kan vælge 

behandling på et privat hospital, hvis ventetiden på behandling på et offentligt sygehus 

overstiger 30 dage.  

• Der er etableret Patientforsikringen, hvor patienter som får en skade ved behandling i 

sundhedsvæsenet kan søge erstatning 

• Patientombuddet, som nu har skiftet navn til Styrelsen for patientsikkerhed, behandler 

klagesager over autoriserede sundhedspersoner og har en række sanktionsmuligheder 

overfor disse. 

• Der er etableret akkrediteringssystemer for sygehuse og andre sundhedsaktører 

(praktiserende læger og privathospitaler), som skal sikre at behandlingsstederne lever op til 

nogle fastsatte standarder. 

• Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber for lægelige specialer har udarbejdet guidelines 

for behandling af en række sygdomme for at fastlægge betingelserne for behandling. Der er 
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udarbejdet en klinisk retningslinje for visitation af patienter med grå stær med henblik på 

operation. 

• I udviklingen af patientjournaler er etableret mulighed for at der indberettes kvalitetsdata 

til en række landsdækkende databaser for at kunne følge patienternes brug af 

sundhedsydelserne og kvaliteten af deres behandling. 

• Siden 1996 har DRG systemet (Diagnose Relaterede Grupper) været anvendt i 

sundhedsvæsenet til at styre økonomien. Systemet er bygget op således at der for en 

bestemt diagnose beregnes et landsgennemsnit af udgifterne til behandlingen. Dette 

gennemsnit har dog traditionelt været ramt af en vis usikkerhed på grund af mangelfuld 

datakvalitet og registrering af data om patienterne. 

• Flere partier har været advokater for et princip om at pengene skal følge patienterne og 

patienterne så ud fra dette kan vælger den ydelse som de ønsker blandt en række udbydere. 

 

Alle disse tiltag kan ses som foranstaltninger for at øge kvaliteten i det danske sundhedsvæsen og 

øge patienternes mulighed for at vælge den rette behandling, men der er lang vej igen til at en 

patient hurtigt kan danne sig et overblik over de forskellige sundhedstilbud og vælge den rette vej. 

 

  

1.4 Grå stær kirurgi og Value-Based Competition 

Grå stær kirurgi er et oplagt område at undersøge om andre styringsformer kan anvendes, da det 

er et ret afgrænset indgreb og derved ikke involverer så mange forskellige sundhedsaktører. Det er 

forholdsvis nemt at få overblik over udgifter til behandlingen, og der er udviklet forskellige 

redskaber til at kunne måle patienternes tilfredshed med behandlingen. Endvidere bruger alle 

klinikker, som behandler grå stær kirurgi i dag, IT-systemer som registrerer behandlinger og 

eventuelle komplikationer. Det er tanken med denne afhandling at beskrive styringsformen Value-

Based Competition og analysere fordele og ulemper ved at anvende denne styringsform på grå stær 

kirurgi området i Danmark. 
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2 Problemformulering  

Hvordan kan Value-Based Competition etableres på sundhedsområdet ”Grå stær kirurgi”?  

Der ønskes at fokusere på følgende underspørgsmål: 

1. Hvilke styringsparadigmer indgår i Porters model for Integrated Practice Unit (IPU) model og 

skal modellen modificeres for at kunne anvendes på grå stær området? 

2. Hvordan kan komplette kvalitetsmål tilvejebringes? 

3. Hvordan kan patienternes udbytte af en grå stær operation måles og inddrages i 

kvalitetsudviklingen af behandlingen? 

4. Hvordan vil en forandring som indførelse af Integrated Practice Units påvirke de involverede 

sundhedsaktører indre motivation og public service motivation?  
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3 Metode 

3.1 Empiri 
I dette projekt har jeg indsamlet viden fra relevant litteratur, dels fra ledelsesteori og 

motivationsteori og dels fra videnskabelig litteratur omhandlende kvalitetsudvikling inden for grå 

stær kirurgi. Jeg har anvendt en konstruktivistisk tilgang, hvor jeg anskuer grå stær området som et 

område, hvor organisation af området er socialt konstrueret og kan undersøges ud fra kvalitative 

undersøgelser. Dette kan sammen med empiri lede til en deskriptiv model for videreudvikling af 

området. 

Jeg har indsamlet viden om Value-Based Competition fra Porter og Teisberg’s bog om 

emnet samt fra Harvard Business Schools website om emnet.  

Jeg har anvendt min empiri baseret på mine 20 års erfaring med grå stær kirurgi i 

Danmark, hvor jeg har været involveret tre forskellige organisationsformer tilbehandling af grå stær. 

Hovedparten af de 20 år har jeg været ansat på et stort universitetshospital som udførte alle typer 

af grå stær kirurgi herunder de mest komplicerede operationsformer. De sidste tre år har jeg været 

ejer af en privat øjenlægepraksis med et betydeligt antal grå stær operationer, hvor operationerne 

overvejende har været mindre komplicerede. Sideløbende har jeg de sidste 15 år arbejdet på en 

offentlig friklinik, som blev etableret for at afhjælpe ventelister for patienter med grå stær og 

operere næsten alle former for grå stær patienter.  

 

 

3.2 Interviews 

Jeg har søgt at afdække mulighederne for at etablere VBC i Danmark ved at foretage 

interviews med centralt placerede personer i styringen og kvalitetsudviklingen af det danske 

sundhedsvæsen. 

I min opgave har jeg valgt at foretage to interviews for at afdække dels økonomiske 

synspunkter på Value-Based Healthcare fra regionernes side og dels for at afdække eventuelle 

metoder til at sikre kvalitetsdelen i et IPU for grå stær. Til hvert interview var forberedt nogle 

spørgsmål, som jeg stillede. Spørgsmålene er vedlagt som bilag 2 og 3. 
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3.2.1 Interview med Mette Jensen 
Jeg har interviewet med Mette Jensen, som er økonomidirektør i Region Midt. Hun var 

en af initiativtagerne til Projekt Ny styring i et patientperspektiv i region Midt. Projekt Ny styring i 

et patientperspektiv startede i 2013 og løb over tre år, hvor man udvalgte en række afdelinger på 

nogle sygehuse i region Midt og bad dem om at udvælge nogle parametre som de mente sagde 

noget om kvaliteten af patientbehandling. Det skulle være parametre som var målbare. 

Afdelingernes budgettet blev så fritaget for DRG styring og afdelingerne fik et rammebudget. 

Interviewet forsøger at afdække bevæggrundene for at forsøge med dette projekt, og Mette 

Jensens tanker om VBHC som en mulig styringsparameter. Udvalgte kommentarer fra interviewet 

er inddraget i opgaven. 

 

3.2.2 Interview med Jens Winther Jensen 
For at afdække metoder til at sikre kvalitetsdelen har jeg interviewet Jens Winther 

Jensen, som er direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Han har en 

baggrund som sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland og koncerndirektør i Region 

Syddanmark. I interviewet har jeg spurgt om hvilke forhold han ser som grundsten i at evalurere 

kvalitetsdelen af en sundhedsfaglig behandling, samt hans syn på Porters teori om Value-Based 

Health Care. Udvalgte svar fra interviewet er inddraget i opgaven. 
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4 Teori 

Dette afsnit indeholder en indføring i de paradigmer og teorier som anvendes i 

opgaven. 

 
4.1 Styringsdiamanten  

Forståelse af tidligere og nuværende anvendte offentlige styringsparadigmer er vigtig 

for at kunne udvikle nye styringstiltag inden for sundhedsvæsenet. Flere styringsteorier har været 

eller kan tænkes anvendt i styring af sundhedsvæsenet. I perioden 1980-2010 var New Public 

Management (NPM) det dominerende styringsparadigme i sundhedsvæsenet, men en faldende 

popularitet med sundhedsvæsenets styring har givet plads til en diskussion om, hvad som skal afløse 

NPM. Der nævnes ofte tre andre alternative til NPM. Styringsparadigmet Neo-Weberian State 

(NWS) fokuserer på at det offentlige skal stå for en strategisk og visionær ledelse, som er baseret 

på offentlige værdier. Et andet styringsparadigme som bringes i spil, er Digital Era Governance, hvor 

IT-udviklingen bruges til at skabe rationaliseringsgevinster. Som et tredje styringsparadigme findes 

New Public Governance, hvor netværk etableres mellem offentlige og private aktører som har et 

gensidigt afhængighedsforhold. Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i Bøgh-Andersens 

styringsdiamant (Styringsdiamanten s.22 Bøgh Andersen) og indplacere Porter og Teisbergs teorier 

om Value-Based Competition i diamanten og sammenholde og diskutere Value-Based Competition 

op mod de andre styringsparadigmer.   

 

4.2 Præstationsmålinger 
I min analyse af VBC i grå stær kirurgien vil jeg tage udgangspunkt i Ivar Friis´ artikel 

om komplette præstationsmålinger og Espeland and Sauder’s artikel om, hvorledes målinger 

påvirker dem, som der måles på.  

Præstationsmålinger anvendes til at påvirke adfærd og i det danske sundhedssystem 

er det mest kendt inden for DRG systemet, hvor aktivitet belønnes med betaling. For at 

præstationsmålene skal have den ønskede virkning for principalerne bør de være komplette. 

Komplethed kan defineres som det forhold at når organisationens målsætning opfyldes stiger 

præstationsmålene, og når målsætningen ikke opfyldes, falder de (Friis s. 395).  Præstationsmålene 

er i så fald ukomplette præstationsmål. Ukomplette præstationsmål har konsekvenser i form af at 

systemet kan blive udsat for manipulation og bias, hvor både agent og principal kan have en 
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interesse i at manipulere systemet. Begrebet ”Cream skimming” er det forhold at en agent udvælger 

bestemte særlige fordelagtige dele af opgaven, som enten har et mindre tidsforbrug eller á priori 

lavere omkostninger. Omvendt kan principalen manipulere ved at bruge ”Dumping”, hvor opgaver 

med et større tidsforbrug eller á priori højere omkostningerne bevidst gives til en bestemt agent. 

Principalen udøver herved en favorisering af andre agenter, som får lettere opgaver. Jeg vil 

analysere, hvorledes dette kan ske på grå stær området.  Gaming er også en form for manipulation 

hvor præstationsmålet manipuleres. Dette kan ske både fra principalens side eller fra agentens side. 

Transparens er et modtræk mod manipulation, hvor åbenhed om opgaven udførelse, resultater og 

omkostninger for både agent og principal kan modvirke mulighederne for at manipulere.  

 Målinger vil ifølge Espeland og Sauder påvirke dem, som der måles på, således at der 

sker en ”reactivity”, hvorved der kan ske en ændring i handlemåden for de involverede. Dette 

forhold kan ifølge Espeland og Sauder ske ved ”Self-Fulfilling Prophecies”, som er en social 

mekanisme hvor måleobjekterne, f.eks patienterne, ændrer deres adfærd, så et ønske om et 

bestemt præstationsmål opfyldes, men hvor dette egentlig sker uden at det er intentionen. 

”Commensuration” beskrives af Espeland og Sauder, som det forhold at kvalitative mål samles til en 

kvantitativ enhed. Dette gøres inden for et område, hvor man ønsker at simplificere, reducere og 

integrere information. Herved gøres komplicerede forhold lettere tilgængelig og dermed tilgængelig 

for personer uden detaljeret indsigt i området, og samtidig kan ”commensuration” også være med 

til at gøre informationen mere autoritativ. (Espeland og Sauder s. 17)  

Ved at udtrykke komplicerede forhold i en enkelt kvantitativ enhed er det muligt at sammenligne 

forskellige enheder, som indgår i et fælles forhold. Der kan etableres en rangorden (ranking) mellem 

enhederne, og derved kan ”commensuration” også være med at forene forskellige enheder til et 

samlet område, men vil også samtidig kunne bruges til at differentiere enheder som følge af 

rankingen. ”Ranking” beskrives af Espeland and Sauder som en effektiv måde at få involverede 

enheder til at ændre handlemåde for at forbedre deres ”ranking”, men med en betydelig risiko for 

gaming (Espeland and Sauder s. 30) 

 

4.3 Motivationsteori 
En vigtig faktor for at et nyt styringstiltag kan implanteres og fungere er, at 

motivationen blandt medarbejderne bibeholdes og gerne styrkes. Jeg har valgt at tage 

udgangspunkt i teorierne om Public Service Motivation med fokus på Le Grand’s ”Knights and 
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Knaves”, Herzberg’s teorier om hygiejne og motivationsfaktorer samt Ryan og Deci’s artikel om 

indre og ydre motivation for at belyse dette område. 

Le Grand beskriver Trust modellen, hvor mange offentlige ansatte motiveres af en 

indre motivation, hvorimod ydre forhold og pres ikke ses som en motiverende faktor. De betragtes 

som riddere (Knights). De offentlige ansatte har en høj grad af autonomi, og de forventer 

tilstrækkelig allokering af ressourcer, så de kan tilbyde en service, som er effektiv og er af høj 

kvalitet. I Le Grands beskrivelse af Trust modellen er der ingen konkurrence, og heller ingen 

modstridende i interesser blandt medarbejderne eller arbejdsgiverne. Der vil i et ideelt system ikke 

være behov for at måle på præstationer, når alle involverede parter kan forventes at yde den bedst 

mulige kvalitet og service. Der er således heller ikke behov for incitamenter, hverken belønning eller 

straf. Alle offentlige ansatte er ”Knights” ifølge dem selv. Le Grand beskriver også forholdet 

”Mistrust”, hvor alle i den offentlige sektor beskrives som landsknægte ”Knaves”, som kun tænker 

på egne motiver. I dette system er det nødvendigt med et hierakisk styresystem med kontrol, hvor 

en af tilgangene eksempelvis er offentliggørelse af dem, som ikke ydede den bedste service.  

Deci og Ryan definerer indre motivation, som det at udføre en opgave for at opnå en 

egen glæde eller stolthed over at kunne klare opgaven. Der er således ikke en ydre belønning ved 

at fuldføre opgave, såsom et økonomisk incitament. Den indre motivationsform kan faciliteres eller 

undermineres og Ryan og Deci har udviklet Cognitive Evaluation Theory til at beskrive de forhold 

som påvirker den indre motivation. I denne teori lægges vægt på vigtigheden af medarbejderens 

følelse af at have kompetence til at udføre en opgave kan styrke den indre motivation, men kun hvis 

der også er en følelse af selvbestemmelse involveret i udførelse af opgaven. (Ryan and Deci s.58) 
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5 Analyse 

Jeg har inddelt analyseafsnittet i flere underkapitler. Først beskriver jeg i afsnit 5.1 en 

model for en Integrated Practice Unit (IPU) med fokus på, hvilke forhold der generelt skal opfyldes 

for at en IPU kan dannes, dernæst beskriver jeg hvorledes en specifik IPU for grå stær kirurgi kan 

opbygges. Herefter følger en analyse af underspørgsmål 1 i problemformuleringen i afsnit 5.2, om 

hvilke styringsparadigmer der indgår i IPU modellen, og mit syn på, hvad der bør ændres for at IPU 

modellen kan fungere i en dansk kontekst. 

Derefter besvarer jeg underspørgsmål 2 i afsnit 5.3, hvor jeg analyserer problemerne ved at opnå 

komplette præstationsmål inden for grå stær kirurgi-området.  

I afsnit 5.4 undersøger jeg underspørgsmål 3 og sammenligner mulige løsninger på 

patientinddragelse og analyserer løsningerne i relation til det nuværende styringssystem. 

Underspørgsmål 4 analyseres i afsnit 5.5 og flere aspekter af, hvad der påvirker de involverede 

aktørers motivation analyseres. 

 
 
5.1 Model for Integrated Practice Unit 
I dette afsnit beskriver jeg, hvorledes en Integrated Practice Unit er organiseret og analyserer, 

hvorledes IPU påvirker de involverede aktører. 

 
 
5.1.1 Overordnet model 

Hovedtanken i Integrated Practice Units (IPU) er at organisere alle forhold vedrørende 

en medicinsk tilstand med patienten i centrum, hvor et team indeholdende de nødvendige 

kompetencer varetager hele forløbet, både forundersøgelse, behandling og efterbehandling. IPU 

skal være styret enkelt og i et skemalagt forløb. Patienten skal inddrages i hele forløbet.  

 

5.1.2 Organisatorisk struktur 
Forløbet skal ledes af en lægelig leder og af en leder af omsorgen for patienten. Alle 

omkostninger, procestider og kvalitetsmål (outcomes) skal registreres for hver patient ved at bruge 

en fælles platform. Teamet i IPU skal mødes regelmæssigt ved formelle møder og diskutere 

patientforløb, processer og resultater. Teamet har et fælles ansvar for omkostninger og 

kvalitetsmål. (Kilde Harvard Business School, LINK) Det er vigtigt, at IPU reporterer deres resultater, 
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således at de er synlige for patienter og samarbejdspartnere. Dette er vigtigt for at læger, som 

henviser patienter, kan træffe deres vejledning af patienternes valg af behandlingssted ud fra 

troværdige resultater. Disse resultater skal vise behandlingsresultater, vise den erfaring som findes 

i det pågældende IPU, vise de metoder som anvendes i behandlingen, og vise de relevante forhold 

som karakteriserer de patienter som behandles i IPU, altså en beskrivelse af komplexiteten af den 

behandling som leveres. Det er ligeledes vigtig, at dataindsamlingen sker systematisk og ikke 

baseres på periodevise undersøgelser.  

Sundhedsvæsenet skal støtte op om modellen med IPU ved at belønne IPU i deres 

opstartsfase, støtte dannelsen af relevante værktøjer for rapportering af resultater, såsom kliniske 

databaser og indrapportering af værdibaserede patientdata og sikre at disse data er 

sammenlignelige mellem forskellige IPU.  Sundhedsvæsenet skal også være deltagende i at dele 

information mellem de relevante IPU for at fremme kvaliteten og nedbringe omkostningerne for et 

behandlingsområde.  

For medarbejderne i de enkelte IPU skal målet være at øge patienternes værdi af 

behandlingen, og ikke at spare penge. Det er således vigtigt at medarbejderne vælger 

behandlingsstrategier, som giver værdi for patienten og fravælger behandlingsstrategier, som kun 

vælges for at de er tiltrækkende for medarbejderne, og som ikke giver værdi for patienterne.  

Det er vigtigt, at der etableres forløbstakster på et behandlingsområde og at taksten 

dækker alle elementer af behandlingen, både forberedelser, selve behandlingen og 

efterbehandling, f.eks i hjemmet. Det er ligeledes vigtigt at afregningen i et forløb kobles til 

rapporteringen af resultater, således at det sikres, at hver IPU leverer sundhedsdata, som leveres 

ud fra nogle af sundhedsvæsenet fastsatte krav. Det skal sikres at data er komplette og kan indgå i 

en kvalitetsvurdering.  

For patienterne er der også valg forbundet med indførelse af IPU. De skal inddrages 

og vil i mange tilfælde være ansvarlige for at finde informationer om forskellige IPU og deres tilbud 

og resultater inden for patientens sygdom. Patienterne vil også have brug for at få hjælp til tolke 

tilbuddene og resultaterne, hvorfor der vil være brug for uafhængige patientrådgivere som kan bistå 

patienterne i deres valg af IPU.   
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5.1.3 Organisation af IPU for grå stær 

Teamet i IPU tænkes bestående af en optiker som varetager forundersøgelser, 

information til patienten og kontroller efter operationen, en øjenkirurg som udfører operationen 

og behandler eventuelle komplikationer, en sygeplejerske som assisterer til operationen, en 

klinikassistent som deltager i forberedelserne til operationen samt rengører instrumenter og holder 

styr på lager og lokaliteter. En sekretær sørger for booking af tider og indkaldelse af patienter.  

Alle procestider registreres elektronisk ved anvendelse af en chip, som patienten får 

ved check in i klinikken, og som afleveres, når patienten forlader klinikken. Tiderne samles i den 

elektroniske patientjournal. Alle udgifter til materialer registreres ved scanning af stregkoder og 

samles i den elektroniske patientjournal. Alle opmålinger på patienten som er af relevans for 

operationens resultat samles i den elektroniske patientjournal. Før og efter operationen udfylder 

patienten et elektronisk spørgeskema, som belyser patientens oplevelse af forløbet og resultatet. 

Alle opmålinger, resultater og patientsvar samles i en database hvorfra en brøk som beskriver 

værdi/omkostninger kan etableres. Denne værdibrøk består således at en tæller som udtrykker en 

sundhedsgevinst for patienten og en nævner som udtrykker den samlede omkostning ved 

behandlingen, både penge til materialer og løn til personale. 

 

5.1.4 Evaluering af resultaterne fra grå stær IPU 
Alle indsamlede data skal være tilgængelige for alle som er involverede som 

sundhedsaktører. Det vil sige, at alle deltagere i et IPU skal kunne se egne og andres data, som 

samles i en kvalitetsdatabase. Det skal være muligt at se detaljerede data for hver af de 

indrapporterede parametre, men også mulighed for at se overordnede og sammenlignelige 

parametre, såsom gennemsnitlig sundhedsgevinst for patienterne og udgifter per 

behandlingsforløb.   
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Figur 1. Elementer af et IPU 

 

Der etableres et forum, hvor sundhedsaktørerne kan drøfte resultaterne og udveksle erfaringer. De 

bedste IPU udvælges, og der etableres et detaljeret samarbejde mellem de IPU, således at de 

enheder med den højest fremkomne sundhedsgevinst kan samarbejde med de IPU, som har størst 

potentiale for forbedringer i sundhedsgevinst. Kvalitetsdata gøres tilgængelige for offentligheden, 

så der er transparens for patienterne, når de vælger behandlingssted, og principalerne (regioner og 

politikere), så de kan se hvorledes deres finansiering bruges.  

Det tilstræbes at de kvalitetsdata som indsamles er sammenlignelige med andre internationale 

kvalitetsdatabaser inden for grå stær kirurgi, således at kvaliteten kan sikres at ligge på 

internationalt niveau, og at der kan adopteres nye teknikker og behandlingsresultater, som øger 

kvaliteten.  
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5.2 VBHC og Diamanten  

5.2.1 New Public Management 
Hvis fokus i analysen af IPU er på det forhold, at nævneren i værdibrøkken skal 

minimeres, og at kvaliteten skal stige, vil dette kunne betragtes som klassisk New Public 

Management, hvor der skal være fokus på at måle performance. Etableringen af IPU kan også ses 

som en manifestation af et af kernepunkterne i NPM, at der skal skabes mindre enheder, som har 

en øget decentralisering. Endvidere vil sammenligninger af værdibrøkker kunne ses som en øget 

konkurrence mellem IPU for at maksimere værdibrøkken, og derved vil der også være fokus på at 

sænke omkostningerne. Ud fra ovenstående kan Value Based Competition og etablering af IPU 

angribes som værende klassisk NPM, men IPU rummer også betydelige komponenter af andre 

styringsparadigmer, hvilket jeg vil analysere i de følgende afsnit. 

IPU tænkes som en enhed som er tæt på og centreret rundt om patienten. Der er et 

ønske om at alle relevante sundhedsmæssige aktører involveres og deltager i udviklingen af IPU.  

Hvis Value-Based Health Care ses som et styringsparadigme vil i det i styringsdiamanten have 

overvægt mod stor vægt på inddragelse af aktører og høj anvendelse af værdier i styringen, da 

styringen i høj grad vil være professionsledet, mens der i mindre grad vil være centralisering 

involveret i styringsformen. Det er dog nødvendigt, at der fra central side fastlægges overordnede 

rammer for IPU. Fra central side skal det bestemmes på hvilke sundhedsområder, der skal etableres 

IPU og hvordan iværksættes opstartsprocessen. (S.22 Bøgh Andersen) Incitamenter for at deltage i 

en IPU struktur er ønsket om at behandle patienterne bedst muligt. Der er også risikoen for at miste 

muligheden for at fortsætte med at behandle patienterne, hvis resultaterne er meget ringe. Men 

der også er et incitament for at performe godt og måske blive den IPU som andre IPUs som 

behandler grå stær skal lære fra for at udvikle deres kvalitet eller reducere deres omkostninger.  

 

5.2.2 Neo-Weberian State 
Tankegangen bag IPUs kunne anskues som et bureaukratisk styringsparadigme, hvor 

der fra central side dikteres, hvorledes en behandlingstype skal organiseres, da der er en del 

bureaukratiske elementer i organiseringen af IPU. Der skal skabes rammer for IPU og dette kræver 

central styring. Det kunne ses som en form for styring efter principperne i Neo-Weberian State 

paradigmet, hvor en central administrationsenhed sammenlægger flere decentrale enheder til 

større systemer, som varetager en behandlingsform. Men tankegangen bag IPU er at styringen og 
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udviklingen skal ske i et samspil mellem patient og behandlere, og ikke detail-styres fra en central 

administration. Sundhedsvæsenet har tidligere været og til dels stadig kraftigt professionsstyret 

med en monopolisering af de sundhedsfaglige ydelser, da det kræver lægelig autorisation at tilbyde 

behandling. Der er for en lang række almindelige sygdomme blevet forsøgt at etablere en 

konkurrence blandt offentlige og private udbydere af behandling. Dette skete, mens New Public 

Management styringsparadigmet for alvor holdt sit indtog i sundhedsvæsenet. Der blev indført krav 

om rationaliseringer og forkortelse af ventelister. Der blev indført en behandlingsgaranti og en 

udvidet behandlingsgaranti. Dette har medvirket til, at en sygehusafdeling under DRG styring kunne 

have en fordel ved ikke bare kan lade ventetiden stige på f.eks en behandling, men i stedet prioritere 

at få disse patienter behandlet og derved få penge til budgettet. Nu hvor sundhedsvæsnet mange 

steder går over til rammestyring, kan det tænkes, at behandlingen af patienter igen bliver 

nedprioriteret for at få budgetterne til at holde. Med den nuværende lovgivning vil dette igen 

presser de patienter, der har sygdomme, hvor der er behandlingsalternative ud og vælge ud fra, 

hvor ventetiden er kortest. Det patienterne mangler er også at kunne vælge det sted, som er bedst 

til behandlingen, og der mangler transparens i det danske system.   

 

5.2.3 Digital Era Governance 
Det er afgørende at registreringselementet i en IPU digitaliseres og så vidt muligt kører 

i baggrunden af patientbehandlingen, således at patienten ikke føler sig som et slagtesvin på vej 

gennem slagteriet med en mikrochip, som registrerer alt, eller at sundhedspersonerne belastes med 

indtastning af umiddelbart meningsløse parametre, såsom procestider. Så etableringen af en IPU 

kræver et gennemtænkt digital set-up hvor relevante parametre måles og registreres, men uden at 

det involverer tid, som aktørerne eller patienter opfatter som spild. Denne nødvendige anvendelse 

af en digital løsning kunne være et tegn på at styringsparadigmet Digital Era Governance kunne være 

det vigtigste styringsmidler i IPU, men den nødvendige digitalisering i et IPU skal mere ses som et 

redskab, som kan bibeholde motivationen hos sundhedsaktørerne, da der frigives tid til at 

koncentrere sig om hovedopgaven, nemlig behandlingen og omsorgen for patienten. Patienten vil 

også gennem en digitaliseret platform evaluere behandlingsforløbet og derved medvirke til 

udviklingen af IPU.  



 25 

 

5.2.4 New Public Governance 
VBC kan ses som essensen af styringsparadigmet New Public Governance, hvor 

udviklingen tænkes at ske bottum-up, hvor de enkelte IPU kan anskues som en form for 

samarbejdende enheder mellem patienter og sundhedsaktører i at finde opskriften på det 

værdiskabende sundhedstilbud, og hvor der så startes tværgående dialoger mellem de forskellige 

IPU.   (s.91 Bøgh Andersen) I disse tværgående dialoger kan indgå dels offentlige og private IPU, 

hvor der udveksles erfaringer og dannes grobund for at udvikle IPU i den ønskede retning.  

Der er ikke i NPG tankegangen vægtet stor brug af incitamentsstyring (s.103, Bøgh 

Andersen), men at netværksskabelsen fremmer til løsningen af eventuelle problemer.  Der er i 

denne model behov for en høj grad af tillid mellem aktørerne og en samordning af forventninger og 

målsætninger (s.103, Bøgh Andersen). Dette vil passe godt til et traditionelt professionsstyret 

system, da tillid er vigtig for at de fagprofessionelle kan fungere i dette system.  

5.2.5 Sammenfatning på anvendte styringsparadigmer ved IPU 
Hovedtanken bag IPU er optimere kvaliteten af en behandling for patienten og samtidig sikrer at 

udgiften til behandlingen ikke bliver så høj at sundhedsgevinsten bliver for lille i forhold til 

udgifterne. Organiseringen af et IPU indebærer også megen registrering og målinger. Disse forhold 

er klassiske komponenter i styringsparadigmet NPM men som ovenfor beskrevet er der også andre 

styringselementer som indgår i IPU strukturen. I en dansk model for IPU mener jeg at det er vigtigt 

at fokusere på netværksdannelsen i IPU strukturen da det i stor udstrækning vil være denne som 

kommer til at kunne virke som driver til at kvaliteten øges blandt de IPU som ikke leverer 

tilstrækkelig god kvalitet. Det er også vigtigt at pointere at tanken med IPU er at det er patienten 

som sættes i centrum og at strukturen netop bygges op for at sikre at patienten bliver behandlet 

med den kvalitet som giver patienten den største værdi for sundhedsudgifterne. 

 

5.3 Komplette præstationsmål og IPU  

Etableringen af et IPU skal give gennemsigtighed med udgifterne, således at der for 

hver IPU kan udregnes en udgift per forløb, og samtidig vil der for hver patient kunne udregnes en 

værdi eller en sundhedsgevinst. Det er nødvendigt på forhånd at definere, hvorledes 

sundhedsgevinsten udregnes. Der kan indgå subjektive parametre såsom patienten egen oplevelse 

af gevinst, objektive parametre såsom fravær af komplikationer og semi-objektive parametre såsom 

forbedring i synsstyrke. Den samlede værdibrøk hvor sundhedsgevinsten divideres med udgiften, 
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bliver således et præstationsmål som på sigt vil have betydning for styring af økonomiske 

ressourcer, da de IPU som ligger lavest i præstation ville skulle arbejde henimod at blive ligeså godt 

præsterende som de bedste IPU. Herved bliver den samlede værdibrøk adfærdstyrende, da en IPU 

vil arbejde henimod at forbedre deres værdibrøk. (Friis s. 394) Spørgsmålet er så, hvorledes et 

komplet præstationsmål for et IPU kan fastsættes. DRG styringen havde flere uheldige afledede 

effekter, da denne styringsform var præget af ukomplette præstationsmål. Jo flere operationer en 

afdeling foretog, jo flere midler fik afdelingen, hvilket kunne medføre et skred i operationsindikation 

og unødige operationer af patienter, som ikke fik en sundhedsgevinst. Dette skyldtes til dels at 

afdelingerne havde andre interesser end sundhedsvæsenets ledelse. Afdelingens interesse var er 

skabe en god økonomi på afdelingen, og behandle mange patienter. Dette skabte et 

motivationsproblem (Friis) og for sundhedsvæsenets ledelse og regeringen skabte dette en stigning 

i aktivitet, som til dels var ønskelig for at mindske ventelister, men dette førte også til stigende 

udgifter, som der ikke var midler til. Modsvaret var strammere styring med økonomien og krav om 

øget produktivitet hvert år uden tilførsel af flere midler.  

5.3.1 Komplette præstationsmål 
For at undgå motivations- eller koordinationsproblemer med indførsel af IPU 

tankegangen er det nødvendigt, at præstationsmålene er komplette. For det første må 

præstationsmålet være det, som man ønsker at skabe af værdi. Når en IPU vurderes ud fra en 

værdibrøk tænkes det at brøkken illusterer sundhedsgevinst pr kr. Dette vil belønne de IPU’s som 

kan skabe en sundhedsgevinst for lavest mulige udgift. Men hvis et IPU vælger at slække på 

kvaliteten af behandlingen kunne det tænkes at føre til flere komplikationer og dermed flere 

utilfredse patienter, som vil reducere tælleren i brøken. Så incitamentet til at levere en høj kvalitet 

vil være tilstede, og de ansatte vil kunne acceptere og forholde sig til dette. Der vil dog være 

områder som kunne tænkes nedprioriteret i et IPU. Uddannelse af nye kirurger og personale vil 

muligvis nedprioriteres, da dette øger risikoen for flere komplikationer, og dermed har en negativ 

indvirkning på brøken. I udregningen af sundhedsgevinsten skal der etableres en udregningsmodel 

som kan danne rammen for et komplet præstationsmål, og dette er svært at forstille sig gjort som 

en komplet kontrakt, hvor alle forhold er detaljeret beskrevet, men der må arbejdes hen i mod en 

implicit kontrakt (Friis s. 402), hvor der skabes en fælles forståelse for at handle på en bestemt måde 

i evalueringen af en IPU. (Friis s.403) Der bør være en forståelse for at patienten sættes i centrum, 
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både hos aktører og principal samt hos modtageren af ydelsen, nemlig patienten. Der kan opstå 

problemer, hvis principalen og aktørerne ikke har samme erkendelse af præstationsmålet. For 

principalen kan det være vigtigst at få den billigste ydelse og derved spare penge, mens patienten 

vil prioritere ydelsen med højeste kvalitet, så længe der ikke er selvbetaling. Aktørerne vil prioritere 

en IPU, hvor de selv får det største udbytte, det kan være i faglig anerkendelse eller økonomisk 

udbytte.  

5.3.2 Ukomplette præstationsmål og konsekvenser 
Hvis der er ukomplette præstationsmål vil systemet være udsat for manipulation. Det 

kan være, at aktørerne finder en måde at forbedre patientens oplevelse af sundhedsgevinst uden 

at der reelt er tale om en forbedring. Det kan være at IPU geares til at ”underpromise and 

overdeliver”, hvor patienterne inden operationen oplyses om at chancen for et godt resultat er 

beskeden, og når så patienten efter forløbet oplever en god forbedring tillægges det kvaliteten i IPU 

og den subjektive evaluering fra patienten trækker sundhedsgevinsten op.  

5.3.2.1 Creaming 
En mulighed kunne også være at IPU udvælger de patienter, som a priori har den 

største mulighed for en stor forbedring i sundhedsgevinst, f.eks de patienter som har grå stær, men 

ikke har andre synsskadende sygdomme, så som grøn stær eller aldersrelateret macula 

degeneration (forkalkninger i øjet). Herved vil sandsynligheden for en stor stigning i 

sundhedsgevinst øges, mens en række patienten lades i stikken, da de pga. en ledsagende 

øjensygdom fratages muligheden for en synsforbedring. Der kan således blive tale om en ”cream 

skimming”, hvor en IPU selektiv udvælger patienter, som er ”nemme” er gøre tilfredse og billige at 

behandle. (Creaming and Dumping: Who on Whom by Karolina Socha-Dietrich
 
and Peter Zweifel) 

Dette er et generelt problem, hvis der arbejdes med forløbstakster, at patienterne selekteres og 

derfor bør forløbstakster ifølge Mickael Bech kun anvendes på områder hvor der ikke er risiko for 

diagnoseskred. (Bech M s.337) Der er inden for grå stær området fra Sundhedsstyrelsen fastsat 

retningslinjer for hvornår patienter bør tilbydes operation for grå stær, men disse retningslinjer 

indebærer en vis grad af fortolkning, som kan bevirke et skred i indikation for operation.   

5.3.2.2 Dumping 
Principalen kan udsætte systemet for dumping, hvis der for eksempel bevidst sendes 

patienter med mere udgiftskrævende operationer til private aktører fremfor offentlige IPU. Herved 
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flyttes udgifter til de private aktører og de offentlige aktører vil fremstår som billigere og måske 

også bedre, hvis de udgiftskrævende operationer også har et lavere outcome med hensyn til 

kvaliteten. Der foretages således en dumping af patienter fra principalen til udvalgte aktører. 

(Creaming and Dumping: Who on Whom by Karolina Socha-Dietrich
 
and Peter Zweifel) I Danmark 

har det omvendte forhold også tidligere været bragt frem, at private aktører bevidst har henvist til 

besværlige eller komplicerede patienter til behandling på offentlige sygehus fremfor selv at operere 

dem.  

5.3.2.3 Gaming 
Principalen kan også udsætte systemet for gaming, hvis der er mulighed for at 

manipulere evalueringen af de forskellige IPU og deres værdi/omkostningsbrøk. Principalen kan 

have en interesse i at IPU med lave omkostninger tilgodeses, og derved spares der midler på 

bekostning af kvaliteten.  Dette bør forhindres ved at en uafhængig instans står for analyserne af de 

indrapporterede data, som danner grundlag for værdi/omkostningsbrøken. En anden form for 

manipulation kunne være som beskrevet af Friis (s.414) at en pseudoprincipal favoriserer nogle IPU 

fremfor andre. Dette kunne f.eks være hvis den uafhængige instans som analysere de 

indrapporterede data havde et skjult ønske om at fremme væksten hos bestemte IPU og derfor 

manipulerede data.  

5.3.2.4 Transparens 
Et modtræk mod manipulation er fuld transparens af data, både de indrapporterede 

data vedrørende sundhedsgevinster, men også vedrørende omkostninger og tidsforbrug. Det sidste 

kan være en udfordring for private aktører, som har dannet et IPU, da deres forretningsgrundlag vil 

blive tilgængeligt for konkurrenter, både private og offentlige. En mulig løsning ville være at kun 

sundhedsgevinsten for de forskellige IPU var synlig for patienterne og aktørerne, men derved mistes 

transparensen af, hvorledes ressourcerne fordeles og muligheden for at de dyreste IPU lærer at 

mindske deres omkostninger af de billigste IPU med høj kvalitet. I fordelingen af ressourcer og 

optimering af de forskellige IPU vil det være nødvendigt at skarpt definere, hvad opgaven for et IPU 

er, ellers risikere man at få et forvrængningsproblem, når resultaterne skal gøres op og midlerne 

skal fordeles. Hvis et IPU har misforstået opgaven og lagt uddannelse af nye kirurger ind i deres IPU, 

vil de have udfyldt en vigtig funktion ved at sikre træning af nye kirurger, men erfaringsmæssigt vil 

dette medføre langt flere komplikationer, end hvis operationerne var foretaget af erfarne kirurger. 
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Dette vil være en kontrollerbar risiko, som agenten skulle have forudset, mens hvis en IPU får leveret 

defekte utensilier, f.eks defekter kunstige linser og indopererer disse vil sundhedsgevinsten for de 

involverede patienter falde og der er tale om en ukontrollerbar risiko, som reelt burde friholde IPU 

for effekten, medmindre IPU bevidst har købt kunstige linser fra en fabrikant med inferiøre 

produkter for at spare penge. (Friis s. 420) Det er nødvendigt ved etableringen af IPU at skabe en 

fælles forståelse for hvad der er kontrollerbar og ukontrollerbar risiko for at modvirke dannelsen af 

en undskyldningskultur, hvor en IPU forventer at få tilgivelse for en dårlig disponering eller 

manglende forudseenhed. (Friis s. 421). Evalueringen af IPUvil kunne anskues som en ranking af de 

enkelte IPU’er mod hinanden, og deri ligger en række problemer, som jeg vil analysere i næste afsnit  

5.3.3 Ranking og problemer  
I Danmark er der fra patientforeninger og presse et stigende krav om transparens i, 

hvorledes det står til med kvaliteten er i det danske sundhedsvæsen. Der er også et ønske om 

transparens, hvorledes de økonomiske midler anvendes i et sundhedsvæsen under pres. 

Landsdækkende patientundersøgelser er iværksat, hvor patienternes subjektive oplevelser af 

behandlingen og servicen på landets hospitalsafdelinger, praktiserende læger og speciallæger 

evalueres. Michael Porter er kritisk overfor patientbaserede kvalitetsundersøgelser, da de 

undersøgelser ofte fokuserer på oplevelsen af den service, som bliver leveret, og ikke kvaliteten af 

den medicinske eller kirurgiske behandling som blev givet. (Porter s. 55)  

5.3.3.1 Ranking fordele og ulemper 
I Danmark samles der kvalitetsdata på en lang række sygdomme ved at udvalgte 

indikatorer indberettes til landsdækkende databaser. Dagens Medicin producerer hvert år en 

opgørelse over de bedste hospitalsafdelinger til at udføre specifikke behandlinger. Alle disse tiltag 

kan ses som en måde at forsøge på kontrol af sundhedsvæsenets kvalitet og gøre det tilgængeligt 

for udenforstående (Espeland and Sauder s. 5).  Dannelsen af IPU inden for grå stær kirurgi kan 

ligeledes ses som en metode til at evaluere behandlingen af grå stær og lave en ranking mellem 

forskellige behandlingssteder. Hovedargumentet for at gøre dette for principalen (regionerne) vil 

være at give transparens, hvor den bedste behandling til den billigste pris foregår, mens argumentet 

for patienterne vil være at få transparens, hvor den bedste behandling foregår. For aktørerne i IPU 

vil hjørnestenen for at deltage være at få udbredt den bedste og mest omkostningseffektive 

behandling til alle behandlingssteder. Kritikere vil anføre at aktørerne vil blive udstillet og vil 
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fokusere på at forbedre de udvalgte indikatorer fremfor at fokusere på kvaliteten for den enkelte 

patient (Espeland and Sauder s.2).  

 

5.3.4 Reactivity 
Når der etableres et styringssystem, hvor alle udgifterne lægges på IPU vil der være en 

betydelig risiko for cherry picking eller cream skimming, hvor de patienterne som på forhånd kan 

forventes at kunne give komplicerede operationsforløb nedprioriteres. Dette forhold kan ses som 

en forventelig reaktion fra aktørernes side, såkaldt reactivity (Espeland and Sauder). For at undgå 

dette må designet af evalueringssystemet tage højde for dette. Det kunne være ved at registrere 

co-morbiditet, hvor der er evidens for en øget risiko for komplikationer. Ved grå stær kirurgi er dette 

aktuelt, hvis patienten f.eks har en anden øjensygdom, hvor det er velkendt at sygdommen kan 

påvirke resultatet efter en grå stær operation. Men selv dette kan være udsat for manipulation 

(gaming) ved at en IPU kunne være meget ihærdig med at registrere selv minimale former af co-

morbiditet og således fremstå som en IPU, der leverer meget høj kvalitet.  

 

5.3.5 Self-Fulfilling Prophecies 
På sigt vil der være en risiko for at et offentligt tilgængeligt evalueringssystem vil blive 

ramt af ”Self-Fulfilling Prophecies”, da patienter vil være forudindtagede, når de vælger IPU. 

Patienterne vil vælge et IPU med en høj sundhedsgevinst og de patienter vil også tendere til at 

evaluere deres eget forløb højere, end hvis det har valgt et IPU med dårligere sundhedsgevinst 

(Espeland and Sauder s. 13). En anden form for ”Self-Fulfilling Prophecy” sker, når IPU indretter 

deres aktivitet mod at højne deres værdibrøk og udelader tiltag, som de umiddelbart ikke mener, 

vil gavne deres værdibrøk Dette også selvom et tiltag kunne have en gavnlig effekt for patienter, 

men hvor IPU ikke finder det sandsynligt at effekten kan måles med det givne evalueringssystem.  

Evalueringen af IPU vil derfor være vigtig især de første år, hvor der vil blive dannet en 

ranking og denne ranking vil kunne forstærkes gennem årene, da de bedste evaluerede IPU have 

større sandsynlighed for fortsat at blive evalueret højt af patienterne.  

 

5.3.6 Commensuration 
I hovedtanken bag Value-Based Competition er dannelse af en værdibrøk, som er et 

forsøg på en sammenfatning af flere komplekse forhold, for at skabe en overskuelighed. Dette kan 
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analysere, som det som i Espeland and Sauders artikel beskrives som ”commensuration” (s.16), hvor 

der beskrives tre forhold i commensuration; nemlig forenkling af data, forener og adskiller 

sammenhænge og opfordrer til refleksion over hvad værdibrøken repræsenterer. Disse forhold 

påvirker også, hvad patienter bemærker i deres forsøg på at adskille forskellige IPU fra hinanden. 

Kritikere vil hævde at en værdibrøk er en simplificering af et komplekst behandlingsforløb, hvor 

vigtige delelementer i forløbet ikke er tydeliggjort. Det kan således være at relevant information for 

den enkelte specielle patient med en bestemt ledsagende øjensygdom ikke tydeliggøres. Det være 

at en IPU har specielt gode resultater ved behandlingen af  grå stær patienter med denne 

ledsagende øjensygdom, men at dette forsvinder i ”commensuration” ved brug af værdibrøken. Et 

andet kritikpunkt vil være, at når der for hele landet laves en liste over forskellige IPU og deres 

værdibrøker vil dette komme til at fremstå som en officiel og autoritativ liste. Dette kan påvirke 

patienter i deres valg af IPU, hvor de måske vil tillægge en ranking liste større vægt end f.eks venners 

anbefalinger ud fra tidligere erfaringer. Hvorledes skalaen for værdibrøken fastsættes kan også have 

en betydning. Hvis springene mellem værdibrøken for de forskellige IPU er stor, vil det se mere 

betydningsfuldt ud end hvis springene var små. Mens hvis springene er for små, kan det tolkes som 

om forskellene mellem de enkelte IPU er ubetydelige. 

 

5.3.7 Brug af værdibrøkken 
I dannelsen af en værdibrøk indgår mange parametre. Der er en lang række parametre, 

som knytter sig til kvaliteten af den udførte opgave. Hvor meget er synet blevet forbedret, dels det 

som øjenlægen kan måle, og det som patienten opfatter som gevinsten. Der kan være et mindsket 

brillebehov, som hos nogle patienter vægtes meget højt, mens det hos andre er af mindre betydning 

og for enkelte kan ses som et problem ikke mere at skulle bruge briller. Der kan være patienter som 

ser drypningen af øjnene efter en operation som det største problem.  

Der er også mange parametre som knytter sig til udgiften i forbindelse med den 

udførte opgave. Hvor dyre materialer er anvendt, personalets tidsforbrug, transportudgifter ved at 

få patienterne hen til behandlingsstedet etc. Alle disse forhold skjules ved at udtrykke hele forløbet 

i en værdibrøk, og en detaljeret analyse af alle parametrene vil være nødvendig for at kunne rådgive 

en IPU, hvor der kan sættes ind med henblik på forbedring.  
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Værdibrøken vil forene de analyserede IPU i og med at de vil blive betragtet, som de 

behandlingssteder som udfører opgaven, men de analyserede IPU vil også blive adskilt ved at 

forskellene i værdibrøken, vil blive betragtet som reelle forskelle i kvalitet.  

Patienter vil formentlig lægge mest vægt på kvaliteten og mindre vægt på udgifterne, mens 

principalerne også vil fokusere på, hvor behandlingen er billigst indenfor det acceptable 

kvalitetsniveau. Sundhedsaktørerne i de enkelte IPU vil reflektere over, hvorledes de kan forbedre 

deres værdibrøk. Opgørelsen vil således på forskellige niveauer give anledning til refleksion. 

   

5.3.8 Det amerikanske sundhedssystem og danske forhold  
Det ikke nok at samle data sammen for at forbedre et sundhedssystem. Det er 

nødvendigt at reagere på data, hvor data nedbrydes og tolkes (Porter and TeisBerg s 136.). Porter 

og Teisberg argumenterer for at en åbenhed om resultaterne er vigtige, og dette ikke kun blandt 

sundhedsaktørerne, men også blandt principal og patienter. Patienterne vil ofte have behov for en 

vejledning i at vælge det rette behandlingssted, og i USA har flere forsikringsselskaber og 

specialiserede firmaer ansat personale, som er uddannet og trænet i at rådgive patienter om at 

vælge det rette behandlingssted. I Danmark har vi ikke tradition for at patienter har 

forsikringsselskaber eller specielle rådgivningsfirmaer til at råde om at vælge behandlingssted. 

Patientrådgivning sker ofte ved at den henvisende læge vejleder patienten i hvor der er muligheder 

for behandling og hvad lægen anbefaler. Det er svært at forestille sig etablering af en uvildig 

rådgivningsinformation i Danmark som vil være et fordyrende led og i stedet kunne fokus være på 

at adskille diagnosticerings- og behandlingsdelen for at undgå uheldige incitamenter til at anbefale 

behandling eller ved at præcisere operationsindikationerne. 

Porter og Teisberg mener, at ikke alene vil VBC føre til at flere patienter behandles af 

de bedste behandlingssteder, men også fører til en øget innovation. Dette behøver ikke kun være 

udvikling af ny teknologi, men kunne også være en IPU, som er innovativ i organisering af et 

operationsforløb, hvorved der kan spares tid for patienten eller for sundhedsaktørerne, hvorved 

lønomkostningerne kan reduceres. Det kunne også være udvikling af en teknologi, som kunne 

mindske behøvet for at patienterne skulle dryppes efter operationerne. Disse tiltag ville føre til at 

nævneren i værdibrøken mindskes og IPU vil stige i ranking.  
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5.3.8.1 Superior Patient Value 
Det er ifølge Porter vigtig at definere det rigtige mål, nemlig den bedste 

sundhedsgevinst for patienten (Superior Patient Value), og at denne sundhedsgevinst 

sammenlignes med andre patienter med samme grundsygdom. En forudsætning for dette kan lade 

sig gøre er, at der indsamles relevante data til at belyse resultaterne af en IPU. Porter beskriver en 

modstand mod at levere data, da det er blevet set som en form for mikro-management fra 

udenforstående interessanter (Porter s.180), men at det er nødvendigt at hver IPU deltager og 

udvikler et informationshierarki (s.123) hvori patientens resultat kommer ud som et produkt af 

sundhedsgevinst og omkostninger. I dette hierarki indgår også en evaluering af IPU erfaring, 

anvendte metode og patientafhængige forhold. I måling af sundhedsgevinsten indgår brug af 

målepunkter som er validerede i kliniske studier (s.183) og ligeledes skal medtages komplikationer 

og behandlinger, hvor der ikke er opnået et ønskeligt resultat eller som kræver genbehandling. 

Porter beskriver også, at det er nødvendigt at bestemme kvaliteten af diagnosen af patientens 

tilstand, og tidsforbruget og omkostningerne ved diagnosen. Der bør også indgå patientdatabaser 

til at følge patienter over længere tid og det er vigtigt at patientundersøgelser giver oplysninger om 

behandlingen og opfyldelse af patientens forventninger.  

 

5.3.9 Porters Value Based Competition i dansk kontekst 
Hvis alle Porters forslag skulle implementeres i detaljen i Danmark vil det umiddelbart 

være meget omstændeligt og tidskrævende. Det vil være nødvendigt at tilpasse opgørelse af 

sundhedsgevinsten, så sundhedsaktørerne ikke får oplevelsen af, at de bruger deres tid på unødig 

registrering fremfor deres kerneopgave. Der vil også fra de enkelte IPU være en forventning om at 

data er sammenlignelige, hvis evalueringerne får betydning for patienternes valg af behandlingssted 

og dermed for allokering af ressourcer. Porter mener dog ikke at dette er det vigtigste, da han mener 

at analysering af egne data i en IPU er den bedste måde at forstå, hvad der skal forbedres internt. 

(s. 188) Dette kan til dels være rigtigt, men et andet problem som han ikke adresserer, er at patienter 

skal være i stand til at gennemskue en offentliggørelse af en sundhedsgevinst, og hvis ikke de 

deltagende IPU fremlægger sammenlignelige sundhedsgevinster vil det være umuligt for en patient 

at foretage et kvalificeret valg.  

I Danmark vil en fuld indførelse af Porters VBC være problematisk da registrering af 

personalets tidsforbrug og materialeforbrug kan være meget tungt, hvis ikke det kan løses på en 
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nem måde, som ikke indebærer et stort forbrug af ressourcer, som går væk fra kerneopgaven, 

nemlig at give patienten det bedste resultat. Det er teknologisk muligt at løse denne opgave på en 

forholdsvis enkel måde. Hvis patientens gang igennem et behandlingsforløb logges elektronisk, vil 

det være muligt at klarlægge, hvor lang tid patienten bruger på forskellige dele af 

behandlingsforløbet. Hvor lang tid tager undersøgelserne, hvor lang tid tager operationerne, hvor 

lang tid bruges på øjendrypning. Endvidere kan sundhedspersonalets tidsforbrug logges elektronisk 

og derved kan der dannes et overblik over ressourceforbruget fra personalets side. Personalet vil 

dog sikkert opfatte en sådan registrering som en overvågning og være skeptiske, hvilket kan påvirke 

deres motivation. 

  En anden mulighed er at anvende et gennemsnitligt mål for en standardbehandling og 

så bruge dette i beregning af en samlet værdibrøk, herved opnås ikke en detaljeret prisfastsættelse 

for den enkelte patient men en overordnet gennemsnitlig behandlingspris for et patientforløb i den 

behandlende IPU. Dette kunne være en løsning i en opstartsperiode, for så senere at indføre en 

mere detaljeret opgørelse af personaleressourcer, når IPU modellen er etableret.  

Materialeforbruget kan også logges elektronisk. Allerede nu skal en kirurg dokumentere, hvilke 

materialer som anvendes ved en operation. Mange steder scannes serienumre på implantater og 

lægemidler ind i patientens journal for at opfylde denne dokumentation. Dette kunne udvikles til 

også udregne udgifterne til materialeforbruget på hver enkel patient ved at scanne en stregkode 

ind i den elektroniske journal.   

Der findes en skabelon som har anført, hvilke kvalitetsmål der er relevante at måle ved grå 

stær kirurgi. (Imran Mahmud) Denne skabelon er udviklet af ICHOM (International Consortium for 

Health Outcomes Measurements) og denne skabelon kunne anvendes i Danmark til brug for at 

etablere et outcome mål for kirurgien. Skabelonen omfatter også indhentelse af patientoplevet 

kvalitet i form af spørgeskemaundersøgelser.  

 

5.4 Patientinvolvering og styringsmål 

En essentiel del af evalueringen af et IPU er at vægte patientens oplevelse af forløbet. 

Dette kan tænkes at foregå på forskellige måder. ICHOM foreslår anvendelse af spørgeskemaer til 

at klarlægge den patientoplevede kvalitet i et IPU, men der kan også tænkes andre måder at styre 

på, hvor der vælges andre indikatorer til at bedømme den patientoplevede kvalitet. I 
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styringsprojektet ”Projekt ny styring i et patientperspektiv” i Region Midt udvalgte de involverede 

afdelinger selv, hvilke indikationer som deres afdeling skulle måles på og styres efter.  

 

5.4.1 Patientpaneler eller spørgeskemaer 
Økonomidirektør i Region Midt og en af initiativtagerne til Projekt ny styring i et 

patientperspektiv Mette Jensen siger i interviewet at ”Nogle af de bedste indikatorer har været dem, 

hvor man har inviteret patienter ind i patientpaneler for at høre deres mening”. Hun mener derimod 

ikke at anvendelse af data fra den landsbaserede patientundersøgelse (LUP) bidrager med 

styringsmål, da ”LUP undersøgelsen er for bred og overordnet i en styringssituation”. Et problem ved 

at benytte patient paneler er at størrelse af disse paneler er begrænset, så der ved store 

sygdomsgrupper kun kan inviteres en promille af de behandlede patienter ind i disse paneler. 

Herved bliver udvælgelse af patienter til panelerne også et punkt som kan bidrage til effekten af 

panelet. Det kan frygtes, at kun de patienter med de stærkeste ressourcer melder sig til et panel, og 

derved kan fokus mistes fra ressourcesvage patienter. En måde at omgå dette kunne være at 

tilfældigt udvælge deltagerne blandt patientpopulationen, men dette kan potentielt også give 

paneldeltagere, som mangler motivationen til at indgå i en udviklingsproces af den pågældende IPU.  

En anden tilgang ville være at gøre de spørgsmål som patienterne evaluerer deres 

behandlingsresultat ud fra meget mere specifik end i LUP’en, hvor det mere handler om patientens 

oplevelse af den service, som behandlingsstedet har leveret. Indenfor grå stær kirurgi er der udviklet 

flere evalueringsværktøjer til at monitorere effekten af kirurgien på patientens livskvalitet. Det er 

nødvendigt at anvende et evalueringssystem, som er valideret, og som hurtigt kan benyttes af 

patienterne for at sikre deltagelse af samtlige patienter. Et sådant evalueringsværktøj kunne være 

Catquest 9sf (Bilag 2) som er et kortfattet spørgeskema som ved hjælp af 9 spørgsmål vurderer 

patientens synsmæssige handicap. Ved at bruge Catquest 9sf spørgsmålene før og efter et 

behandlingsforløb vil dette kunne benyttes til at give et mål for patientens sundhedsgevinst i 

relation til forbedring af synshandicappet. Dette er selvfølgelig et simplificeret billede af 

synsfunktionen hos en patient, men spørgeskemaet er valideret i Sverige blandt mere end 10.000 

patienter og har en sammenhæng til patientens synsstyrke, hvilket er et semi-objektivt mål for 

synsfunktionen. (Lundstrøm M S.504-13) 

 



 36 

 

5.4.2 Problemer med et takst-baseret styringssystem 
Mantraet blandt regeringen og sundhedsministreret har de sidste år været patienten 

i centrum, og det er også et af hovedpunkterne i Region Midt’s styringsprojekt ”Ny styring i et 

patientperspektiv”, hvor flere afdelinger i hospitalssektoren har fået udstukket rammer for at 

udvikle nye styringsparametre som skulle give mere sundhed for pengene. Mette Jensen beskriver 

godt problemerne med DRG systemet ”DRG systemet står i vejen for udviklingen af 

sundhedsvæsenet. Hvis en afdeling omlægger driften, går det udover økonomien, hvis der er færre 

patientbesøg på afdelingen”. En afdeling havde ikke incitament til at lave det mest rationelle 

patientforløb, hvis det medførte nedsat DRG aktivitet. Hun så også at der var uheldige konsekvenser 

af DRG systemet, hvor der blev styret efter aktivitet og ikke efter kvalitet. Dette førte til start af 

opstart af ”Ny styring i et patientperspektiv”. Region Midt har afskaffet DRG styring mellem 

regionen og hospitalerne, men DRG systemet er stadig styresystemet mellem Staten og regionerne, 

og Mette Jensen ser stadig DRG systemet som det bedste bud på, hvad en behandling koster ud fra 

data i omkostningsdatabasen. Jens Winther Jensen erkender at ”vi i Danmark reelt ikke ved, hvad 

en bestemt behandling f.eks en ny hofte koster, og omkostninger burde kendes på high volume 

kirurgi områder”.  

Nu er rammestyring gennem ”Ny styring i et patientperspektiv” etableret på mange 

afdelinger i regionen. Tanken er at finde ud af hvilke patientnære mål som kan medvirke til at levere 

mest sundhed for pengene. Mette Jensen mener at ”Det optimale styringsværktøj kan omfordele 

ressourcerne derhen, hvor det giver mest sundhed for pengene”. Regionen har, for at udbrede 

tiltag, som øger værdien for patienterne, indført forbedringsagenter som uddannes til at 

iværksætte, lede og vejlede forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet. Mette Jensen ser 

kvalitetsdatabaser som et redskab til at indsamle effektmål, som skal være en del af dialogen 

mellem læge og patient. Jens Winther Jensen ser Value-Based Healthcare efter danske forhold som 

”Vi står overfor at finde en vej i Danmark, hvordan vi måler den faglige kvalitet og bruger det som 

et styringsværktøj for klinikerne uden at koble økonomien op på det”. Han finder det er vigtigt at ” 

Skabe lukkede rum for at diskutere kvalitetsdata”. Dette er i overensstemmelse med flere fortalere 

af en VBC model, hvor de data der produceres diskuteres internt mellem de involverede 

sundhedsaktører uden at de offentliggøres. Fordelen ved dette er at sikre levere af valide data, da 

risikoen for indrapportering af urigtige data stiger, hvis der er vished om offentliggørelse af 

resultaterne. Porter er dog ikke fortaler for denne model i Redefening Healthcare, da han mener, at 
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patienterne har krav på alle oplysninger, der vedrører deres behandling. Det kan også forventes at 

der fra patientforeninger i Danmark vil opstå et krav om transparens af behandlingsdata for de 

enkelte behandlingssteder, således at patienterne kan vælge på et oplyst grundlag. Der er dog 

problemer i denne tilgang, som Jens Winther Jensen også påpeger. Jens Winther Jensen mener at 

det er vigtigt at ”Fagfolk bruger data fra kvalitetsdatabaserne, men dette skal bygge op i en 

tillidskultur. Fagfolk vil ikke deltage hvis de oplever at data bruges til at slå dem i hovedet, og hvis 

de oplever at data kun bruges til økonomisk styring”. Denne bekymring kan være rigtig, men ifølge 

Porter skal det anskues på en anden måde. Nemlig at data bruges til at sikre den bedst mulige 

kvalitet til den bedste pris, og data skal således ikke bruges til at ”slå nogen i hovedet”, men til at 

udvikle de IPU, som præsterer dårligst. Dette må fagfolk kunne se rationalet i. Deres 

behandlingskvalitet sikres så de yder den bedst mulige kvalitet til glæde både for dem selv og deres 

patienter.  

Jens Winther Jensen er også kritisk overfor kernen i Porters model, som er 

konkurrence. Jens Winther Jensen mener ikke at konkurrence modellen har virket i det amerikanske 

sundhedssystem. Jens Winther Jensen siger ”Konkurrence er en god driver for de bedste i feltet, men 

den store kvalitetsforbedring ligger i midten. I bunden af kvalitetsfordeling handler det om kontrol 

og udelukkelse af de dårlige performere”. Han mener, at det er nødvendigt at bringe patientoplevet 

kvalitet ind i de kvalitetsdatabaser, som findes, men at der er svært at bruge patientoplevet kvalitet 

som en afgørende parameter i værdibaseret styring.  

Porter vil hævde, at hans model vil øge kvaliteten både i top, midten og bunden. Selvfølgelig kan 

der være IPU, som ikke formår at hæve den målte sundhedsgevinst for deres patienter op til et 

acceptabelt niveau, og de må således nedlægges eller fuldt ud omorganiseres, men driveren for et 

IPU skal være at sikre patienten den højest mulige sundhedsgevinst, og resultaterne fra eget og 

andres IPU bruges til at hæve sundhedsgevinsten og samtidig sikre at omkostningerne ikke er for 

høje i forhold til gevinsten.  

 

5.5 Motivation ved etablering af IPU 

Indførsel af en ny organisationsstruktur i form af IPU vil medføre en række 

forandringer som vil udfordre motivationen hos sundhedsaktørerne. Sundhedspersonale har en høj 

grad af fagprofessionalisme og handler ofte ud fra faglige og etiske standarder (s. 93 Offentlig 



 38 

 

Styring), men ofte angribes sundhedspersonalet for at have en ekspert-arrogance, hvor de ved bedst 

hvad der er bedst for patienterne. Det forventes, at disse professionelle er ansvarlige, til at regne 

med og leverer høj kvalitet (Le Grand s. 58), men hvis der pludselig stilles spørgsmål ved, om den 

hidtidige organisationsform er den optimale, vil det udfordre aktørerne etos. Man kan sige at 

principalen har lagt en stor del ansvaret over til de fag-professionelle. De ses så i stor stil som 

”Knigths” i Le Grand’s forståelse af dette begreb, hvor de handler altruistisk med en høj grad af 

ansvarsfølelse overfor opgaven. (Le Grand s. 57) Denne ansvarsfølelse er vigtig at bibeholde ved 

omstrukturering af organisationen. I Region Midt har man ved etablering af ”Projekt ny styring i et 

patientperspektivt” valgt at lade afdelingerne komme med forslag til indikatorer til at måle aktivitet, 

som skulle afspejle værdier for patienterne. Denne bottom-up model kan være med til at engagere 

og motivere medarbejderne, men de enkelte afdelinger valgte meget forskellige tilgange og 

forskellige grader af involvering af medarbejderne. Nogle steder blev en stor del af personalet 

involveret i udvikling af relevante værdimål, mens på andre afdelinger blev værdimålene suverænt 

besluttet af afdelingsledelsen. Hvis manglende inddragelse af de fagprofessionelle medarbejder i 

udvælgelsen af værdimål sker samtidig med at de valgte værdimål af medarbejderne ikke opfattes 

som valide værdimål, vil motivationen for at deltage i projektet mindskes. Det vil ved indførsel af 

dannelse af et IPU være vigtigt at engagere sundhedsaktørerne i udvælgelsen af værdiparametre. 

Mange af de parametre, som involverede sundhedsaktører vil pege på, vil være relevante, og de 

samme parametre som principal og patienter ønsker sig, men naturligvis skal principal og 

patientgruppen også have indflydelse på udvælgelse af værdiparametre. Det er vigtigt at der 

etableres et forum, hvor denne udvælgelse foregår, og hvor der på sigt sker en løbende evaluering 

af værdiparametrene, og om værdiparametrene skal ændres.  

 

5.5.1 Indre og ydre motivation 
Det er vigtigt at få etableret en fælles forståelse for at etableringen af IPU vil være med til at skabe 

et kvalitetsløft inden for behandlingen, og hvis ikke dette lykkes, kan det være nødvendigt at 

anvende brug af incitamenter for at sikre at de sundhedsaktører, som er tvivlende i, at der skal 

arbejdes henimod IPU, ledes i den retning. Det som fungerer som driver for de deltagende 

sundhedsaktører kan være af meget forskellig karakter. Det kan være tale om økonomiske 

incitamenter, hvor den IPU, som leverer de bedste sundhedsgevinster, får en økonomisk belønning, 

men der kan også være tale om andre motivationsfaktorer som Herzberg anfører såsom selve 
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udførelsen af opgaven og den præstation der ligger heri. Det kan være anerkendelse fra patienterne 

eller samfundet i at udføre en vigtig samfundsopgave. Det kan også være ansvaret i opgaven som 

motivere til at fuldføre opgaven (Offentlig styring s. 173). Motivationsfaktorer kan også anskues om 

værende ydre motivation og indre motivation, hvor den ydre motivation ofte forbindes med 

økonomisk belønning mens den indre kan være den motivation, som opstår, når man glædes over 

at lave et stykke godt arbejde. (Offentlig styring s. 174, Intrinsic and extrinsic motivation s.55) Det 

er vigtigt, at medarbejderen i udførslen af opgaverne har en stor grad af autonomi, da det er 

videnskabeligt underbygget, at autonomi understøtter den indre motivation, hvorimod kontrol 

mindsker indlæringen af i hvert fald mere abstrakte og kreative procedurer. (Intrinsic and extrinsic 

motivation s.59) Men som Ryan og Deci beskriver i deres artikel er mange af de opgaver, som løses 

af medarbejdere ikke indre motiveret, men motiveret af en ydre motivation, som så kan 

underinddeles alt efter hvad der er baggrunden for den ydre motivation, hvor stor selvbestemmelse 

medarbejderen har i at løse opgaven og hvor stor grad medarbejderen identificerer sig med 

løsningen af opgaven. (Ryan and Deci s.62) I et IPU vil ledelsen og medarbejdere være personer med 

en høj fagprofessionalisme og for at bibeholde motivation blandt ledelsen og medarbejderne i IPU 

er det vigtigt, at ledelsen har en stor grad af autonomi og at dette forhold er den vigtigste 

motivationsfaktor, men også den indre motivation ved at gøre noget godt for de patienter som 

behandles i IPU, vil virke motiverende. 

 

5.5.2 Public Service Motivation 
En tredje faktor som spiller en rolle i motivationen blandt sundhedsaktørerne, er 

Public Service Motivation, hvor det at gøre en god forskel, at gøre noget godt for andre, motiverer 

aktører til at yde en ekstra indsats. Den motivationsfaktor menes at være hyppigere forekommende 

hos offentligt ansatte, formentlig på grund af en selektion af individer med denne egenskab til 

offentlige stillinger. Der er fordele ved at have sundhedsaktører, der har denne egenskab, da de er 

lettere at motivere til at gøre en god indsats og ikke føler det store behov for økonomiske 

incitamenter for at kunne præstere. Det er vigtigt at erkende dette, da en etablering af en 

økonomisk funderet incitamentsstruktur ikke vil virke motiveret på medarbejdere med en høj Public 

Service Motivation, men derimod kan have en demotiverende effekt. I en IPU skal organisationen 

have fokus på kvalitetsudvikling, og på de gode resultater som en behandling for grå stær giver 

patienterne. Dette vil styrke Public Service Motivation faktor blandt aktørerne, mens rigid styring 
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fra en central administration om krav om et bestemt antal operationer og trusler om økonomisk 

deroute hvis ikke produktionstallet nås, vil være en risiko for at Public Service Motivation falder.  

 

5.5.3 Crowding out  
Ved etablering af IPU kan der tænkes tre forandringer i sundhedsaktørernes 

motivation. Den kan stiger, falder eller forblive uændret. En forandring i motivationsfaktor 

benævnes ofte crowding og hvorledes kunne det tænkes at IPU vil påvirke de involverede 

sundhedsaktører? Crowding out er en svækkelse af en medarbejders motivation til at udføre en 

opgave. Det afhænger selvfølgelig af mange faktorer; hvorledes organiseres et IPU, hvorledes 

engageres de enkelte sundhedsaktører, hvor deltagende er sundhedsaktørerne i evalueringen af 

IPU imellem.  

Frey og Osterloh påpeger, at alle mennesker har et behov for selvbestemmelse i 

forbindelse en opgave og at manglende selvbestemmelse virker demotiverende. (Offentlig styring 

s.177) De beskriver tre forhold, som skal være tilstede for at modvirke crowding out, nemlig at 

mennesker skal føle sig kompetente, føle sig autonome og føle sig som del af et fællesskab. Dette 

kendes også som selvbestemmelsesteorien og er udviklet af Deci og Ryan. Igen vil en måde at 

engagere medarbejderne i en bottum-up proces i at udvikle IPU være en fordelagtig metode for at 

bibeholde og muligvis styrke deres motivation. Denne tilgang er ofte tidskrævende og der kan også 

opstå situationer hvor en medarbejder ikke føler sig hørt, når medarbejderens forslag eller idé ikke 

medtages i projektet på grund af at forslaget ikke kan realiseres eller ikke passer ind i det samlede 

mål med at danne en IPU. Herved vil motivation hos denne medarbejder være i risiko for at 

mindskes. 

 

5.5.4 Netværksdannelse  
I forbindelse med etablering af et IPU, skal man sikre, at de involverede 

sundhedsaktører føler sig kompetente til at varetage opgaven. Dette kan ske ved, at det undersøges 

om de nødvendige kompetencer er tilstede blandt de involverede sundhedsaktører. I denne proces 

kan det tænkes, at der er et eller flere delområder i opgaveløsningen, hvor der konstateres mangler, 

som skal udbedres inden at IPU kan etableres. Det kunne være assistance til at etablering en IT-

løsning, som gør, at der kan leveres komplette data til evalueringen af behandlingerne. Men det 

kunne også være mangler som umiddelbart ikke kan løses inden at IPU starter. Det kunne være 
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varetagelse af forventelige komplikationer ved grå stær kirurgi. En løsningsmodel ville være at skabe 

et netværk mellem to IPU, hvis der er dele af opgaven som ikke kan fuldføres i et af IPU. Hvis der er 

forventelige komplikationer ved grå stær kirurgien som den ene IPU ikke kan færdiggøre, vil det give 

denne IPU en tryghed, hvis de har en klar aftale om at kunne drage nytte af den anden IPU i disse 

situationer. Optimalt kunne der være en modydelse som kunne gå den anden vej. Herved etableres 

et netværk mellem to IPU, som har en gensidig interesse i at hjælpe hinanden. Dette påvirker 

selvfølgelig deres følelse af autonomi, men hvis der samtidig lægges en plan for, hvorledes de to IPU 

opnår de manglende kompetencer, f.eks ved oplæring, så vil de også føle sig som del af et 

fællesskab, som sammen arbejder henimod forbedringer. Netværksdannelsen kan også være en 

mulighed for udveksling af viden, således at de steder som behandler de komplicerede patienter 

bedst kan dele deres viden og tilgang til de komplicerede patienter med de behandlingssteder som 

har dårligere outcome.   

 

5.5.5 Rekruttering 
Et andet forhold som man kunne benytte sig af ved etableringen af et IPU er at 

analysere, hvilke bevæggrunde som motiverer deltagerne i det pågældende IPU. Hvis den primære 

driver er ydre motivation, altså primært en form for økonomisk belønning kan dette være 

problematisk, da den indre motivation kan undermineres og derved kan der opstå slack, hvor 

medarbejderen ikke arbejder for principalens mål, men for egne mål. (Offentlig styring. s.124)  

Le Grand argumenterer, at hvis en medarbejder er indre motiveret, kan der forventes 

mindre slack, og der kan anvendes mindre kontrol af det præsterede arbejde. Det kunne være 

rationelt ved etableringen af et IPU, at skrive kontrakt med IPU som har en høj grad af indre 

motivation eller public service motivation, da principalen efterfølgende kan mindske behovet for 

kontrol, men det skal afstemmes, at den indre motivation blandt medarbejderne leder hen mod det 

rigtige mål, nemlig at øge sundhedsgevinsten for patienten og at der ikke er en anden 

bagvedliggende årsag, såsom indre motivation for at opnå faglig anerkendelse for en bestemt 

operationsform, som kun er marginalt bedre men betragtelig dyrere.  

 

5.5.6 Overvågning 
Et tredje forhold som muligt styringsværktøj er overvågning. I IPU tankegangen indgår 

princippet om at kvalitetsdata  og økonomiske forhold skal indberettes til en database som så bruges 
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til at danne en værdibrøk. Kvalitetsdata kommer dels fra patienterne selv og dels fra de 

behandlende IPU. Dette er både en form for policing, hvor IPU selv indrapporterer målte resultater, 

men også med en ”fire-alarm”, da patienterne også indrapporter deres egen opfattelse af deres 

sundhedsgevinst. Der er selvfølgelig kritikpunkter af overvågning som styringsværktøj. Kan man 

stole på de data som behandlingsstederne indberetter, og forstår patienterne, hvad der et 

forventeligt resultat efter grå stær kirurgi? Data som måles maskinelt i en behandlingsklinik og 

indberettes elektronisk kan selvfølgelig manipuleres. Det kan også være svært at forstå for patienter 

som har andre synsnedsættende øjensygdomme, at grå stær operationen gik rigtig godt, når de ikke 

kan mærke en markant fremgang i deres syn, og de vil forventeligt evaluere grå stær behandlingen 

som værende mindre succesfyldt. Ved en grå stær operation kan mange forhold påvirke resultatet. 

Nogle kan forudsiges inden operationen, f.eks at en patient med en anden synsnedsættende 

øjensygdom vil få et ringere resultat, men derfor kan en operation være mindst ligeså 

betydningsfuld for patienten, da den kan forhindre forværring af deres syn og i sidste ende forhindre 

at de bliver blinde. Derfor er det vigtigt at evalueringerne af behandlingsresultaterne stratificeres 

ud fra en række forudbestemte kriterier, så de patienter med en forventeligt dårligere outcome i et 

IPU sammenlignes med samme type af population fra et andet IPU. Herved er det stadig muligt at 

lave en kvalitetsudvikling for undergrupper af grå stær patienter med andre synsnedsættende 

øjensygdomme.  

Langt de fleste patienter som gennemgår et grå stær behandlingsforløb har et godt 

resultat og for mange er livet før og efter en operation markant forbedret. Dette giver en lang række 

af glade patienter, og dette er motiverende for de involverede sundhedsaktører. Medarbejder med 

en høj Public Service Motivation vil få denne stimuleret igen og igen, men det nok naivt at tro at  

Public Service Motivation alene kan stå som driver af et IPU, hvor mange sundhedsaktører 

involveres og det vigtigst element i at bibeholde motivationen blandt medarbejderne er konsekvent 

at have fokus på at alle deltagere føler sig kompetente, at de føler  de har medbestemmelse og ret 

til at handle uden at føle sig kontrolleret, og at de føler sig som del af en enhed, som gør noget 

samfundsgavnligt. 
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6 Konklusion 

Sundhedsvæsenet står over for betydelige udfordringer i fremtiden for at dække 

efterspørgslen på sundhedsydelser med en høj kvalitet fra en voksende aldrende befolkning. Det er 

nødvendigt at udvikle andre tilgange end de hidtidige brugte, da kvaliteten ikke er sikret og 

sundhedsgevinsten for den enkelte patient usikker.  

Ved etablering af IPU for de hyppige forekomne sygdomme vil sundhedsvæsenet 

kunne skabe et system, hvor resultatet for hver patient vægtes og indgår i en samlet vurdering af 

behandlingstilbuddet fra hver enkelt IPU. Patienterne vil kunne vælge mellem relevante udbydere 

af behandlingsforløb til deres sygdom, og de kan selv eller ved hjælp af rådgivere vælge det IPU, 

som har den ønskede kvalitet. For udbydere af behandlinger vil der være incitamenter for 

forbedringer gennem udveksling af erfaringer mellem de enkelte IPU, og der kan målrettet arbejdes 

frem mod at finde den model, som giver den største sundhedsgevinst for patienterne, samtidig med 

at  et IPU som producerer dårlig kvalitet og har høje omkostninger kan udvikles ved hjælp af 

vidensdeling fra bedst præsterende  IPU.  

En IPU for grå stær området i Danmark kan have positiv indvirkning på kvaliteten og 

samtidig være med til at holde fokus på at vælge en økonomisk fordelagtig model til behandling af 

grå stær. Hvis det lykkes at etablere en model, som dækker både diagnose, behandling og 

efterbehandling, vil det kræve samarbejde og dannelse af en enhed mellem praktiserende 

speciallæger, operationsklinikker eller sygehus og hjemmesygeplejersker. Dette omfatter således 

flere forskellige sundhedssektorer og kommunale midler. Det er muligt at tiden ikke er moden til 

dette på grund af de administrative udfordringer hermed (Bech M, s.338), men potentialet for at 

udnytte sundhedsmidlerne mere rationelt bør kunne være en driver for at kunne iværksætte et 

pilotforsøg med en IPU med grå stær.  

Der vil være modstand mod en så gennemgående forandring, som etablering af en IPU 

struktur vil være. Kritikere vil slå på at IPU strukturen vil være mere New Public Management med 

talrige registreringer af mange værdier, men alle disse værdier har et direkte sigte på at give 

patienten den bedst mulige behandling sammenholdt med udgiften til behandling. IPU strukturen 

omfatter også andre styringsværktøjer og det vigtigste er at fokusere på netværksdannelsen mellem 

IPU, da dette er en central del i udvikling af kvaliteten af behandlingen. Hvis processen med at 

etablere IPU initieres på rette vis kan modstand og kritik mindskes og motivationen hos aktørerne 
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bibeholdes ved at de får del i resultaterne og kan se forbedringerne i den leverede kvalitet til 

patienterne.  
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7 Perspektivering 

IPU tankegangen kan udbredes til en lang række sygdomme, og dette kan potentielt 

bidrage til et løft af kvaliteten, men også at det sikres at der leveres mest mulig sundhed for 

pengene. IPU tankegangen kan ikke udbredes til hele sundhedsvæsenet, da nogle sundhedsområder 

er for komplicerede eller sygdommene så sjældne, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en IPU 

struktur, da denne vil blive for omfattende eller kompliceret i sin opbygning. Men hvis IPU etableres 

inden for de store folkesygdomme: diabetes, forhøjet blodtryk og grå stær vil dette forhåbentlig 

kunne frigive midler til at de sjældne sygdomme kan tilføres flere midler.  

Der vil også være muligheder på internationalt niveau at sammenligne forskellige 

behandlingsmodeller ved hjælp af IPU tankegangen og måske derved yderligere forbedre kvaliteten 

eller mindske omkostningerne. IPU tankegangen har gennem de sidste år fået en større og større 

tilslutning blandt sundhedsprofesionelle, administatorer og politikere, såvel i Danmark som 

internationalt og på sigt kan etableringen af IPU være med til både at løfte kvaliteten af det danske 

sundhedsvæsen og gøre det mere omkostningseffektivt. 
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9 Summary 

The Danish Healthcare system is under pressure. The population is ageing, and the 

possibilities in treating medical conditions are increasing. Thereby will the cost of treatment of 

illness in the Danish population be expected to increase considerably the next 20 years. The 

regulation of the Danish Healthcare System has in the recent years been dominated by a demand 

of streamlining the system by a reduction in cost of 2% every year and regulation by offering 

payment for specific treatments. These actions of regulation have increased the productivity in the 

Danish Healthcare System, but they have also led to unwanted situations where too many patients 

were offered a specific treatment. The Healthcare system are in need of a method of regulation, 

where patient value is the driver and Value-Based Health Care are proposed as a part of the solution. 

The concepts of Value Based Competition and Integrated Practice Units (IPU) are proposed as a 

solution to some of the challenges of the Danish Healthcare system. In a IPU, treatment of an illness 

is concentrated around the patient and the full circle of care and treatment are integrated. For each 

treated patient quality measurements and costs are collected and a value consisting of health 

benefits per money spent is used to compare relevant IPU. Cost and quality of treatment are 

coupled so the development of the IPU with the poorest quality are facilitated by the providers with 

the highest quality and the most cost-effectiveness. The quality of each IPU is fully transparent for 

patients and referring doctors, so the best choice can be made for each patient.  

This project describes, which considerations there should be made if an IPU for 

treatment of the medical eye condition Cataract were to be developed. It is evident that the quality 

measures should be complete for cataract surgery, and thereby minimizing the risk of gaming or 

creaming in order to maximize profit for the IPU. The directors of the health care plans can also 

expose the system to dumping, if they knowingly are sending costly patients to certain IPUs. The 

need for full transparency of data is discussed and benefits and disadvantages are considered. The 

mindset of IPU were developed to an American system of healthcare providers and the differences 

between an American and Danish context are debated. The American model of IPU is based on a 

minute registration of all the time the health professionals spend on the patient care and this will 

be problematic in a Danish context, where a considerable increased in registration will led to a 

demotivation of the health professionals. The impact of change in an organization is also discussed 
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and how the development of the relevant quality measurements and the involvement of the health 

professionals in this process can be a way to contain motivation or even boost it.  

In conclusion, the construction of IPU in selected areas of the Danish Healthcare 

System may be a way to ensure involvement of patients and to provide care, that give the best value 

for money and at the same time ensures a continuous development of the quality of care.   
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10 Appendix 

10.1 Bilag 1.  Nike skema til opgørelse af patientens indikation for grå stær kirurgi 
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10.2 Bilag 2. Catquest 9 SF 
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10.3 Bilag 3.  Interview med Mette Jensen 
Introduktion – kort om mit masterprojekt   

Spørgsmål 

1. Hvilke problemer ser du som de største med det gamle DRG system? 

a. DRG – øget aktiviteten – stimulere aktiv hvor det ønskes - Problemer Gaming 

2. Hvordan opstod ideen til projekt Ny styring? 

3. Er Region Midt i store træk gået over til rammestyring nu? 

4. Hvilke fordele var der ved at lade afdelingerne kommer med forslag til nye styringsmåder 

a. Og hvilke ulemper 

5. Hvilke betingelser skal et godt styringsværktøj opfylde? 

6. Skal et godt styringsværktøj indeholde et incitament for at virke? 

a. Hvilke incitamenter ser du som de vigtigste i det offentlige sundhedssystem? 

b. Er der nogle incitamentsmuligheder du kunne ønske dig det var muligt at bruge i 

det offentlige sundhedssystem som ikke kan eller bruges nok i dag? 

7. Skal et godt styringsværktøj indeholde et element af konkurrence for at virke 

8. Value based Health care hvordan definerer du det? 

9. Er LUP’en brugbar som styringsværktøj? 

10. Kan eller skal kvalitetsdatabaser inddrages i den direkte styring af sundhedsvæsenet? 

11. Sammenhæng mellem præstationsmål og organisationens målsætning – komplet 

præstationsmål 

a. Vigtigt at der måles på alle elementer som de ansatte skal forholde sig til (ELLERS 

RISIKO FOR FORVRÆNGNING) 

b. Kommunikation og koordination.  Perfekt agent handlet ikke i overensstemmelse 

med principalen hvis der er koordinationsproblem 

12. Gensidig forventning mellem agenten og principalens forståelse af præstationsmålet 

a. Er det vigtig og hvordan skal det sikres i Ny styring? 

13. Præstationsmål skal være dynamiske – hvordan sikres det i Ny styring? 

14. Manipulation og bias 

15. QALY har det en plads i styring af sundhedssystemet i Danmark? 
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10.4 Bilag 4.Interview med Jens Winther Jensen 
 
Introduktion – kort om mit masterprojekt   

Spørgsmål 

1. Vil du kort beskrive Regionerns kliniske kvalitetsudviklingsprogram? 

2. Hvordan indgår de nuværende kvalitetsdatabaser i styringen af det danske 

sundhedssystem? 

3. Ser du at sygehusene og afdelingernes økonomi bliver tættere knyttet kvalitetsdatabaser i 

fremtiden? 

a. Hvordan ser du det samarbejde udfolder sig? 

b. Hvilke udfordringer ser du for denne udviklinger? 

4. Hvilket incitament har klinikeren for at bruge kvalitetsdatabaser i sit faglige arbejde? 

5. Skal et godt styringsværktøj indeholde et incitament for at virke? 

a. Hvilke incitamenter ser du som de vigtigste i det offentlige sundhedssystem? 

i. For direktionen eller den øverste ledelse 

ii. For medarbejderne 

6. Skal et godt styringsværktøj indeholde et element af konkurrence for at virke 

7. Value based Health care hvordan definerer du det? 

8. Er LUP’en brugbar som styringsværktøj? 

9. Sammenhæng mellem præstationsmål og organisationens målsætning – komplet 

præstationsmål 

a. Vigtigt at der måles på alle elementer som de ansatte skal forholde sig til (ELLERS 

RISIKO FOR FORVRÆNGNING) 

b. Kommunikation og koordination.  Perfekt agent handlet ikke i overensstemmelse 

med principalen hvis der er koordinationsproblem 

10. Gensidig forventning mellem agenten og principalens forståelse af præstationsmålet 

a. Er det vigtig og hvordan skal det sikres i arbejdet med kvalitetsdatabaser 

11. QALY har det en plads i styring af sundhedssystemet i Danmark? 

 


