OMLÆGNING FRA STATIONÆR TIL AMBULANT BEHANDLING HAR FØRT TIL HØJERE UDGIFTER
PR. FORLØB PÅ MENISKOMRÅDET
Det har i mange år været en målsætning at omlægge behandling i sygehusvæsenet fra stationær til
ambulant. Formålet har været at få patienterne tilbage i eget hjem hurtigst muligt dels til gavn for patienterne selv, dels for at få mere sundhed for pengene.
Antallet af ambulante besøg på de danske sygehuse er steget med 32 pct. siden 2005 til 11,4 mio. i
2010, samtidig er liggetiderne reduceret til 4,0 dage i gennemsnit.
På trods af omlægningen fra stationær til ambulant behandling er den gennemsnitlige udgift pr. behandlingsforløb steget fra 2005 til 2010. På nogle sygdomsområder skyldes det flere kronikere, et
ændret sygdomsbillede, dyrere medicin på fx kræftområdet mv. På andre områder bidrager disse
faktorer ikke til at forklare stigningen. Det er meniskområdet et eksempel på.
På meniskområdet er der sket en omlægning fra stationær til ambulant behandling. Liggetiderne er
faldet med 17 pct. siden 2005 til 1,0 dage i 2010, og antallet af ambulante besøg er steget med 16
pct. til 5,8 besøg i gennemsnit, jf. figur 1.
Omlægningen fra stationær til ambulant behandling har imidlertid ikke ført til lavere behandlingsudgifter pr. forløb på meniskområdet.
På den ene side har kortere liggetider reduceret udgifterne pr. behandlingsforløb med ca. 2.300 kr.,
jf. den lyseblå kasse i figur 2. På den anden side er der flere ambulante besøg pr. forløb svarende til
en stigning i behandlingsudgifterne på ca. 2.600 kr. pr. forløb, jf. den mørkeblå kasse i figur 2. Herudover er udgifterne pr. sengedag og pr. besøg steget svarende til hhv. 2.600 kr. og 1.800 kr. pr. forløb, jf. de grønne kasser i figur 2. Samlet set er udgifterne pr. forløb således steget med ca. 4.600 kr.
siden 2005 til 28.206 kr. pr. forløb i 2010.
Figur 1. Udvikling i sengedage og ambulante besøg pr.
forløb på meniskområdet, 2005-2010.

Kilde: Landspatientregisteret.

Figur 2. Udviklingen i behandlingsudgifter på meniskområdet, 2005-2010.

Kilde: Landspatientregisteret.
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