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forebyggelse
8. september 2010 kl. 22:01

DEBAT: Når alle taler om, hvor vigtig forebyggelse er for at dæmpe
stigningen i sundhedsudgifterne, hvorfor så ikke lade kommunerne låne
penge til en stærkere forebyggelsesindsats? Sådan spørger
økonomiprofessor med speciale i sundhedsvæsnet.
Af Per Nikolaj Bukh
Professor, Aalborg Universitet
For at begrænse opdriften i
sygehusudgifterne skal der fokus på
forebyggelse. Det er der vist ingen, som
vil benægte - og Danske Regioner
udpeger i Styr på Sygehusvæsenet (maj
2010) forebyggelse som én af de centrale
løsninger.

Hvordan ved vi, at 20 milliarder
til sygehusbyggeri er en bedre
investering end forebyggelse af
sundhed?
Per Nikolaj Bukh
Professor, Aalborg Universitet

Mens den patientrettede forebyggelse
primært er de praktiserende læger og sygehusenes ansvar, så er den brede
borgerrettede forebyggelse primært en kommunal opgave. Det kan synes bekvemt at
sende sorteper videre til kommunerne. Ikke desto mindre ligger en væsentlig del af den
langsigtede løsning her.
Kan kommunerne løfte opgaven? Tja, formodentlig mindst lige så godt som andre. Det
er en indsats, der starter i daginstitutioner og skoler, og hvor kommunerne er dem, der
er tættest på borgeren. Gør kommunerne det så?
Ja, der er masser af gode indsatser om forebyggelse og sundhedsfremme skrevet ind i
sundhedsaftalerne, der holdes møder i sundhedsudvalgene, og der følges op.
Men der er brug for en langt større indsats - og det bliver ikke bedre uden en justering
af modellen for den kommunale medfinansiering af regionernes sygehusudgifter.
Incitamentsstruktur bør justeres
I kommunerne fremhæves det ofte, at der ikke er tilstrækkelig viden om effekterne af
forebyggelsesindsatser. Ganske vist kunne der opbygges meget mere viden om de
konkrete initiativer, som kommuner kan iværksætte - men det er næppe der, skoen
trykker.
Der har i nogle år været arbejdet med at forbedre det Kommunaløkonomiske
Sundhedsinformationsgrundlag (KØS) for at forbedre kommunernes mulighed for
planlægning og evaluering af sundhedsindsatser. Bedre adgang til data om forbruget af
regionale sundhedsydelser på individniveau vil forbedre analyserne, men datagrundlag
er også kun et skridt i den rigtige retning.
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