Sygekassebevægelsen, der kan betegnes som en af de største socialpolitiske landvindinger gennem tiden, var en af hovedårsagerne til, at morsingboerne begyndte at søge lægehjælp oftere i slutningen af 1800-tallet. Sygekasserne blev først afløst af den offentlige sygesikring i 1971, der sidenhen har været en offentlig skattefinansieret ordning. Her ses bestyrelsen i Nykøbing Sygekasse i 1936.
The advent of health insurance was a main factor in getting people to accept health care in the late 1800s. It was replaced by a national health insurance system in 1971, which is a tax-funded system. This is the board of the Nykøbing Health Insurance in 1936.

DET POLITISKE SUNDHEDSSYSTEM

Danmarks første politiske styrelse for sundhedsvæsenet blev oprettet i 1740 af
Kong Christian den 6. og fik navnet Collegium Medicum. Collegium Medicum
havde til opgave at føre tilsyn med, rådgive og regulere apotekerne. Der var da
også et overvejende fokus på selve fremstillingen og salget af medicin, hvilket
blandt andet medførte, at der blev givet flere og flere kongelige bevillinger til
oprettelsen af apoteker, som havde monopol på at sælge apotekervarer. I 1803
blev styrelsen afløst af Det Kongelige Sundhedskollegium, der fik ansvaret for
både medicinalvæsenet og alle øvrige offentlige sundhedsforanstaltninger. Sideløbende påbegyndtes opbygningen af et egentligt embedslægevæsen i slutningen af 1700-tallet med offentligt ansatte læger, samt distriktslæger, som fik
ansvaret for at behandle de fattigste.

Derudover var der siden 1858 blevet stillet større og større lovmæssige krav til
de lokale sundhedsvedtægter, hvilket sikrede oprettelsen af sundhedskommissioner i alle købstæder og sognekommuner, og øgede antallet af embedslæger.
Omkring år 1900 var der knap 100 distriktslæger rundt om i landet. I 1915 skiftede distriktslægen titel til kredslæge, og hvert amt havde en kredslæge tilknyttet.
Kredslægetitlen blev afskaffet omkring 1980, men i dag eksisterer der stadig embedslæger, som hører direkte under Sundhedsstyrelsen, og som fører tilsyn med
befolkningens generelle sundhedstilstand.
Sundhedsstyrelsen
I 1909 erstattedes Det Kongelige Sundhedskollegium af Sundhedsstyrelsen. Styrelsen blev delt op i to råd; Lægerådet og Apotekerrådet. Igennem årene har styrelsen hørt under en række forskellige ministerier, heriblandt Justitsministeriet
og Indenrigsministeriet, men i 1987 kom et nyt ministerium til; Sundhedsministeriet. Derved var det nu muligt at opstille en fælles sundhedspolitik for hele
Danmark. Efter 1987 kom der for alvor gang i lovgivningen inden for sundhedsområdet, og i 2005 blev en række tidligere sundhedslove fra 1990’erne samlet i
én, som i langt højere grad satte patienten i centrum.

I perioden, hvor opsynet med landets sundhed hørte under Det Kongelige Sundhedskollegium, eksisterede der kun et tyndt net af praktiserende læger rundt
om i Danmark. Det billede begyndte at ændre sig i slutningen af 1800-tallet, hvor
lægerne i større og større omfang kom til at indgå i fællesskaber med det stigende antal sygehuse, som kommunerne lod opføre.
Sygekasser og sundhedskommissioner
En af årsagerne til, at der kom flere og flere læger var, at der var opstået et stigende behov for dem. Flere begyndte at søge læge, hvor man førhen havde klaret det selv, eller søgt råd hos de kloge mænd og koner. Der er ingen tvivl om, at
økonomien har haft en stor betydning for, at man førhen fravalgte lægen. Derfor
fik det også stor betydning, at der i 1892 kom en sygekasselov.

Regionernes fremtid
I 2007 skete en af de største strukturelle ændringer inden for den politiske og
administrative styring af sundhedsvæsenet. Med Strukturreformen blev de 13
amter og tre kommuner med amtsfunktion erstattet af fem regioner, som blandt
andet fik ansvaret for landets sygehuse, mens kommunerne fik ansvaret for forebyggelse og rehabilitering.

Allerede med Grundloven i 1849 var de danskere, som ikke kunne forsøge sig
selv, blevet sikret retten til offentlig hjælp. Det var dog forbundet med tab af rettigheder, herunder retten til at gifte sig og retten til at stemme. Den offentlige
hjælp blev derfor i en lang periode set som nedværdigende for det enkelte menneske. I starten af 1890’erne blev der indført en række love til fordel for de fattige
og ældre, hvor der blandt andet blev givet tilskud til lægebesøg, jordemoder og
begravelser. Dette blev understøttet af sygekasseloven i 1892, der gav borgerne
mulighed for frivilligt at melde sig ind i en sygekasse og betale kontingent, hvilket sikrede dem hjælp under sygdom.

Regionernes hovedopgave er at styre og administrere det danske sundhedsvæsen, herunder både den somatiske og psykiatriske behandling. Med regionerne
fulgte en centralisering, ikke kun af sygehusene, men også i forhold til den administrative styring af sundhedsvæsenet. Hver region fik ansvaret for sit eget område, samt råderet til at forme systemet, så det passede bedst til den givne region.
I de senere år har der været en udbredt debat om regionernes fremtid, og hvem
der skal styre det danske sundhedsvæsen for eftertiden. Debatten er blandt andet opstået, fordi der er store regionale forskelle mellem de enkelte sygehuse
mellem de enkelte sygehuse på ventelister, behandling, adgang og kommunikationssystemer. Kort sagt ønskes der en ensrettet høj kvalitet rundt om i hele landet. Regionernes fremtid er i disse år usikker, fordi der ikke er politisk enighed
om, hvorvidt hovedansvaret skal ligge hos kommunerne, hos regionerne eller i
et mere statsligt styret apparat med ensrettede strukturer.

Det var af stor betydning, at borgeren nu var sikret et tilskud til den dyre lægeregning. Blandt andet stod der i reglementet for Nykøbing Sygehus i 1871, at det
skulle angives, hvem der betalte regningen, inden økonomaen måtte lade nogen
indlægge på sygehuset, hvilket må have afholdt mange fra et sygehusbesøg før
1892.
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Kommunalreformen i 1970 medførte, at
Thisted Amt og Morsø Kommune kom til
at høre under Viborg Amt.
The municipal reform of 1970 meant that
Morsø Municipality and Thisted County
became a part of a larger Viborg County.

Ribe Amt
Vestsjællands Amt

Roskilde Amt

Københavns Kommune

Fyns Amt
Storstrøms Amt
Sønderjyllands Amt

© 1984 Karl-Erik Frandsen
© 2005 Dansk Center for Byhistorie

Sundhedskortet, før kaldet sygesikringsbeviset, udspringer fra de gamle
private sygekasser. I 1971 blev sygekasserne nemlig afløst af en offentlig sygesikringsordning, der giver borgeren
ret til alt fra lægehjælp, lægemidler og
tandlæge til psykologhjælp, kiropraktor, fodterapi, fysioterapi og rejsesygeforsikring.
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The health insurance card is the physical proof that the cardholder is included
in the national health insurance system.

Med Strukturreformen i 2007 blev alle
amter nedlagt til fordel for fem nye regioner. Morsø Kommune blev en del af Region
Nordjylland, og fik på mange måneder et
nyt tilhørsforhold, efter de mange år som
en del af Viborg Amt. Det betød samtidig,
at Mors nu lå yderst ved regionsgrænsen,
som for mange morsingboere har medført en vis distancering til regionen, specielt efter sygehuslukningen i 2015.
The structural reform of 2007 caused a dismantling of the county system in favour of
a new regional system. This meant Mors
became a remote area of the North Denmark Region, outdistanced from the centralised health system, particularly after
Nykøbing Hospital was closed in 2015.

THE POLITICAL HEALTH SYSTEM
The first politically controlled health system in Denmark was established in 1740
by King Christian VI and named Collegium Medicum. It was tasked with supervising, advising, and regulating the pharmacies. The Medicum was replaced with
the Royal Health College in 1803, which was responsible for all pharmaceutical
enterprises and public health organisations. By the late 1700s, the process of establishing a distinct authority for health inspectors was initiated. This authority
would be responsible for providing health care to the poor.
During most of the 19th century there were few doctors in Denmark. This changed
by the late 1800s, when doctors began collaborating with the increasing number
of hospitals all around Denmark. The increase in doctors were partially caused
by an increasing need for health care. Previously, people had either taken care
of their own issues or sought the help of wise men or women. The heavy cost of
health care was another reason many people chose not to go to the doctor, so
the introduction of health insurance in 1892 changed this.
The constitution of 1849 ensured a right to public assistance, though that caused
a loss of other rights, like voting and marriage. Thus, the public assistance was
long considered demeaning. From the 1890s, a string of laws was passed that
benefited the elderly and the poor. These laws were supported by the health insurance law of 1892.

The issue of health insurance became important, not just for doctor’s visits, but
also for access to hospitals. The regulations for Nykøbing Hospital clearly stated
that the hospital had to know who paid the bill before the patient could be admitted, which probably kept many from going to the hospital before 1892.
Around 1900 there were approximately 100 health inspectors in Denmark, and
while the title has changed a bit over the years, there are still health inspectors
employed by the Danish Health Authority.
The Danish Health Authority was established in 1909 to replace the existing system. It was divided into two departments, one to oversee the doctors, and one
to oversee the pharmacies. In 1987, the Authority was moved under the auspices
of the newly established Ministry of Health. From then on, health came on the
public agenda.
When the old Danish counties were replaced by five larger regions in 2007, the
regions became responsible for the Danish hospitals, while the municipalities
took over prevention and rehabilitation. The new regional system caused a centralisation of both the hospitals and the administration of the health care system
within the regions. The regional differences that developed from this are one of
the main topics of dissension in the debate about the viability of the regions.

