Et spil om liv og død
Spilmateriale
Det politiske spil

Det politiske spil
spørgeark

1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres
gruppe højst?

2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne,
hvilke 2 bliver det så?

3: Hvordan vil I definere livskvalitet?

4: Hvad diskuterede I mest i jeres gruppe?

5: Hvad var I specielt uenige om i gruppen?

Det politiske spil

200 med fremskreden kræft
kan smertebehandles
2 millioner kroner
1: Hovedformål
At lindre smerter.
2: Sygdommen
Patienterne har fremskreden kræft, der har bredt sig til knoglerne. De kan ikke helbredes, og de har kun kort
tid tilbage at leve i. Selvom de får smertestillende medicin, har de smerter fra knoglerne, specielt fra ryggen.
3: Behandling
Smerterne kan lindres med strålebehandling.
4: Patienternes alder og køn
Patienterne er i alderen 15-80 år og i gennemsnit 55-60 år. Der er lige mange mænd og kvinder.
5: Hvad betyder 2 millioner kroner ekstra?
For 2 millioner kroner kan man give smertestillende strålebehandling til 200 patienter med uhelbredelig
kræft.
6: Venteliste
Der er ingen venteliste, da der er tale om en udvidelse af behandlingstilbudet.
7: Livskvalitet før og efter behandling
Før behandling har patienterne konstant moderate til stærke smerter, selvom de får smertestillende medicin. De opholder sig mest i sengen og har brug for gangstativ eller kørestol samt hjælp fra andre for at komme omkring.
Efter behandling lindres patienternes smerter. De har brug for mindre doser af smertestillende medicin, og
de kan komme omkring uden hjælp fra andre - dog stadig kun ved hjælp af tekniske hjælpemidler.
8: Vundne leveår
Behandlingen forlænger ikke livet. Patienternes restlevetid er i gennemsnit 3 måneder.

Det politiske spil

60 med brystkræft kan få
en tidlig diagnose
2 millioner kroner
1: Hovedformål
At redde liv og forbedre livskvalitet.
2: Sygdommen
Brystkræft er den almindeligste kræftform blandt kvinder. Dødeligheden af brystkræft kan nedsættes, hvis
alle kvinder mellem 50 og 69 år hvert 2. år tilbydes en røntgenundersøgelse af brystet - mammografi. Flere
kan behandles med en operation, hvor brystet bevares. Og færre vil have behov for medicinsk behandling
efter operationen.
3: Behandling
Hvis 10.000 kvinder i alderen 50-69 år tilbydes mammografi, vil 9.500 blive erklæret raske. 500 skal have
foretaget en ny mammografi. Efter den vil 250 blive erklæret raske, mens der stadig vil være mistanke om
sygdom hos 250. Disse 250 skal have taget en prøve fra brystet. Resultatet af prøven er, at 130 kan erklæres raske, mens der stadig er mistanke om sygdom hos 120. Disse 120 vil blive tilbudt operation. 60 af
dem vil have en godartet knude, og 60 vil have kræft. De 60 kvinder med kræft vil kunne nøjes med en mindre omfattende behandling, end hvis kræften blev opdaget på et senere tidspunkt.
4: Patienternes alder og køn
Kvinder mellem 50 og 69 år.
5: Hvad betyder 2 millioner kroner ekstra?
For 2 millioner kroner kan man undersøge 10.000 kvinder i aldersgruppen 50-69 år hvert andet år.
6: Venteliste
÷
7: Livskvalitet før og efter behandling
Mammografi-undersøgelsen vil betyde:
• at der dør 2-3 kvinder færre hvert år
• at 7-8 kvinder kan nøjes med brystbevarende operation, hvor man fjerner knuden
• at 4-5 kvinder kan undgå at få medicinsk behandling efter operationen.
Undersøgelsen vil også betyde:
• at 380 raske får foretaget ekstra undersøgelser og dermed påføres unødig angst og bekymring
• at 1 erklæres rask, selvom hun er syg, og at hun dermed måske får forsinket behandling
• at de, der vælger ikke at deltage, måske vil føle sig usikre og føle skyld, hvis de bliver syge.
8: Vundne leveår
Det vurderes, at de 2-3 kvinder, der reddes, i gennemsnit vinder 15 år hver.

Det politiske spil

350 kan behandles for grå stær
2 millioner kroner
1: Hovedformål
At øge livskvaliteten.
2: Sygdommen
Patienter med grå stær bliver gradvist blinde, fordi øjets linse bliver mere og mere uklar.
3: Behandling
Patienterne kan opereres og herved få bedre syn. Antallet af patienter, der ønsker operation for grå stær, vokser. Det skyldes, at andelen af ældre i befolkningen stiger, og at kravet om et normalt syn stiger. Samtidig
har ny teknik gjort, at operationen oftere er vellykket.
I Nordkøbing Amt tilbydes operationen kun til mennesker, der er næsten blinde. Alligevel er ventetiden voksende. For at undgå dette har man overvejet at øge kravene til, hvem der skal tilbydes operation. Man skal
med andre ord have alvorligere synsnedsættelse for at komme på venteliste.
4: Patienternes alder og køn
9 ud af 10 patienter er ældre end 50 år.
7 ud af 10 er ældre end 70 år.
2/3 er kvinder og 1/3 er mænd.
5: Hvad betyder 2 millioner kroner ekstra?
For 2 millioner kroner kan man operere 350 patienter ekstra om året. Det vil være nok til at forhindre, at
ventelisten vokser.
6: Venteliste
Ventetiden til en operationen er 6 måneder.
7: Livskvalitet før og efter behandling
Før operationen kan patienterne skelne konturer. De føler sig usikre og må bruge tekniske hjælpemidler for
at komme omkring, og de kan hverken læse eller se fjernsyn. De har ingen smerter.
Efter operationen får næsten alle patienter normalt syn. De fleste skal dog bruge briller.
8: Vundne leveår
Behandlingen forlænger ikke patienternes levetid.

Det politiske spil

40 kan få en ny hofte
2 millioner kroner
1: Hovedformål
At øge patienternes funktionsniveau og at lindre smerter.
2: Sygdommen
Patienter med slidgigt i hofterne har smerter og funktionsnedsættelse. I starten kommer smerterne kun, når
patienterne bevæger sig. Men uden behandling får de som regel mere og mere ondt - også i hvile. De får
sværere ved at gå, og det kan ende med, at de bliver bundet til en kørestol.
3: Behandling
Patienterne får indopereret et kunstigt hofteled. De fleste patienter bliver smertefrie efter operationen, og de
kommer til at gå væsentligt bedre - nogle helt normalt. Nogle kan opretholde eller genvinde deres erhvervsevne.
I Nordkøbing Amt tilbydes operationen i øjeblikket kun til mennesker med fremskreden sygdom. Alligevel er
ventetiden til en operation i gennemsnit 6 måneder, og ventelisten vil vokse yderligere, hvis området ikke
tilføres flere penge. For at undgå dette er det blevet foreslået at øge kravene til, hvem der skal tilbydes operation. Man skal med andre ord være mere syg for at komme på ventelisten.
4: Patienternes alder og køn
6 ud af 10 patienter er over 65 år. Der er omtrent lige mange kvinder og mænd. 1 ud af 100 dør under operationen.
5: Hvad betyder 2 millioner kroner ekstra?
For 2 millioner kroner kan man behandle 40 patienter ekstra om året. Det er nok til, at ventelisten ikke vokser.
6: Venteliste
Ventetiden er i gennemsnit 6 måneder.
7: Livskvalitet før og efter behandling
Før operationen har patienterne smerter om morgenen, indtil de kommer igang. Desuden har de svære smerter ved bestemte bevægelser, selvom de får smertestillende medicin. De er i stand til at bevæge sig omkring
i og udenfor hjemmet uden hjælp af andre, men de er afhængige af tekniske hjælpemidler til det.
Efter operationen slipper de fleste for smerter. De kan nu bevæge sig omkring uden brug af tekniske hjælpemidler, og de er ikke hæmmede i deres fysiske udfoldelsesmuligheder med hensyn til at løfte, gå og bøje
sig.
8: Vundne leveår
Behandlingen forlænger ikke livet.
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20 kan få en ny
kranspulsåre i hjertet
2 millioner kroner
1: Hovedformål
At redde liv, lindre smerte og forbedre funktionsniveauet.
2: Sygdommen
Åreforkalkning er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Når årerne i hjertet forkalker, bliver pulsårerne
snævre. Derfor får hjertet ikke ilt nok, og patienterne får anfald af hjertekramper. Anfaldene består typisk af
trykkende og knugende smerter bag brystbenet. Man kan også få åndenød, svedeture, hjertebanken og naturligt nok - angst. Et anfald varer som regel op til 10 minutter. Anfaldene kommer typisk i forbindelse
med fysisk anstrengelse eller følelsesmæssig belastning. I svære tilfælde kan de også komme i hvile.
3: Behandling
I svære tilfælde af åreforkalkning kan man indoperere en ny kranspulsåre for at forbedre hjertets blodforsyning. Før operationen skal der foretages en speciel røntgenundersøgelse af hjertets blodårer. Nogle patienter dør, mens de står på venteliste, og nogle får et dårligere behandlingsresultat, hvis de venter for længe.
4: Patienternes alder og køn
Sygdommens hyppighed stiger med alderen. Der er flere mænd end kvinder blandt patienterne. 2 ud af 100
patienter dør i forbindelse med operationen.
5: Hvad betyder 2 millioner kroner ekstra?
For 2 millioner kroner kan man operere 20 patienter ekstra om året.
6: Venteliste
Ventetiden til forundersøgelsen er knapt 3 måneder. Ventetiden til behandlingen er for tiden omkring 3
måneder. I alt skal patienterne altså vente ca. 6 måneder. Ventetiden til behandlingen vokser.
7: Livskvalitet før og efter behandling
Før operationen er patienterne meget hæmmede i deres fysiske udfoldelse. Selv lettere fysisk aktivitet giver
træthed, hjertebanken, åndenød eller hjertekramper. Patienterne kan kun i meget begrænset omfang komme ud. Nogle af dem har også symptomer i hvile.
Efter operationen har patienterne stadig hjertesygdommen, men de har ingen begrænsning i deres fysiske
aktivitet. De kan have ugentlige eller månedlige anfald af hjertekramper.
8: Vundne leveår
Ved behandlingen forlænges patienternes levetid med i gennemsnit 4 år.
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1 trafikdrab og 8 ulykker
kan forebygges
2 millioner kroner
1: Hovedformål
At forebygge dødsulykker og invaliditet.
2: Sygdommen
Forebyggelsesprojektet handler om at sikre to særligt farlige skoleveje, hvor der i løbet af de sidste år er sket
mange alvorlige ulykker.
3: Behandling
Erfaringer fra mange amter har vist, at man kan mindske antallet af ulykker ved en systematisk indsats med
kampagner overfor trafikanterne og sikring af steder, hvor der sker særligt mange ulykker.
4: Patienternes alder og køn
Trafikulykker rammer specielt børn og unge mænd.
5: Hvad betyder 2 millioner kroner ekstra?
For 2 millioner kroner om året kan man iværksætte en trafiksikkerhedskampagne. Desuden kan man tværstribe og bygge “bump” på to særligt farlige skoleveje for at få bilisterne til at overholde fartbegrænsningen.
Man forventer, at det vil bringe ulykkestallet ned, så man undgår 1 trafikdrab og 8 ulykker med personskade om året.
6: Venteliste
÷
7: Livskvalitet før og efter behandling
Før ulykken: De personer, der kommer til skade, er i gennemsnit omkring 15 år gamle. De er typisk sunde
og raske.
Efter ulykken: Trafikskader kan omfatte alt fra mindre forstuvninger og sår til død eller livslang invaliditet.
8: Vundne leveår
Man redder en person med gennemsnitsalder på 15 år hvert år. Der er altså vundet 60 leveår, hvis man går
ud fra, at de, der reddes, i gennemsnit ville være blevet 75 år.

Det politiske spil

Oversigtskort
1 felt = 20 patienter

350 kan behandles for grå stær

60 med brystkræft kan få en
tidlig diagnose

Vundne
leveår
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smertebehandles

Vundne
leveår

Vundne
leveår

