SYGEHUSVÆSENET ER I PERIODEN 2005-2010 TILFØRT 11 MIA. KR. I LØFT – HERAF ER ⅔
ANVENDT TIL DYRERE BEHANDLING, MENS ⅓ ER ANVENDT TIL BEHANDLING AF FLERE
PATIENTER
Sundhedsområdet har gennem de seneste år været et af de højst prioriterede velfærdsområder. Der
er således blevet tilført over 11 mia. kr. til sygehusvæsenet i perioden 2005-2010. Samtidig er produktiviteten på sygehusene steget med 2 pct. årligt.
De to forhold har medvirket til, at aktiviteten på danske sygehuse er vokset med knap 35 pct. i perioden 2005 til 2010, jf. den grå kasse i figur 1. Det svarer til en stigning i produktionsværdien på 17
mia. kr.
Heraf kan knap ⅓, svarende til ca. 10 pct. point henføres til, at der er behandlet flere patienter, jf.
den blå kasse i figur 1. I 2010 blev der således behandlet godt 258.000 flere patienter end i 2005,
hvilket har lettet presset på ventelisterne.
De resterende ⅔ af aktivitetsvæksten, svarende til knap 25 pct. point, skyldes højere udgifter pr. patient, jf. de grønne kasser. I 2010 var de gennemsnitlige behandlingsudgifter således 22.000 kr. mod
17.900 kr. i 2005. Mere end 7 mia. kr. ud af de 11 mia. kr., som sygehusvæsenet har fået i perioden
2005-2010, er således blevet anvendt til en fordyrelse af behandlingen af den enkelte patient.
En del af stigningen i de gennemsnitlige behandlingsomkostninger pr. forløb kan forklares med, at
sygdomsbilledet generelt har ændret sig, så en større andel af patienterne har behov for dyrere behandling. Hertil kommer, at antallet af kronikere er steget fra 2005 til 2010. Samlet forklarer det ændrede sygdomsbillede og flere kronikere ¼ af den samlede udvikling i produktionsværdien pr. patient
(7 ud af de 25 pct. point), jf. den lilla kasse i figur 2.
¾ af de stigende behandlingsomkostninger pr. patient (18 ud af 25 pct. point) kan således ikke forklares med ændringer i sygdomsbilledet og flere kronikere, jf. den røde kasse.
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