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Økonomi i sundhedsreformen  
 

Regeringen afsætter med sundhedsreformen 2,8 mia. kr. i 2022-2028 i driftsudgif-

ter samt 4 mia. kr. i anlæg til etablering af nærhospitaler i perioden 2023-2028. 

Samlet afsættes der med sundhedsreformen således 6,8 mia. kr. i 2022-2028.  

 

Derudover har regeringen allerede afsat 12,5 mia. kr. i perioden 2022-2028 til bl.a. 

mere personale, bedre vilkår for fødende, vederlagsfri tandpleje til unge og styrket 

psykiatri. 

 

De prioriterede midler udgør et ekstra løft til sundhedsområdet, som kommer oven 

i prioritering af midler i økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne til sund-

hedsområdet fx til demografi, teknologi og anlæg. Med de seneste tre økonomiafta-

ler er regionernes økonomi løftet med 4 mia. kr., og kommunernes økonomi er løf-

tet med 4,6 mia. kr. Det indebærer, at der i perioden 2022-2028 er afsat 28 mia. kr. 

ekstra i regionerne via aftalerne fra de seneste tre aftaler om den regionale øko-

nomi. Med sundhedsreformen og regeringens tidligere initiativer på sundhedsom-

rådet har regeringen løftet sundhedsområdet med 47,3 mia. kr. i perioden 2022-

2028.  

 

Dertil er der også afsat 3,4 mia. kr. i perioden 2022-2028 til flere hænder og højere 

faglighed i ældreplejen.  

 

Regeringen har endvidere forpligtet sig til, at pengene følger med, når vi bliver flere 

børn og ældre. 

 

Afsatte midler til nye initiativer i sundhedsreformen 
Mio. kr. (2022-pl) 2022 2023 2024 2025 I alt 22-2025 I alt 2022-28 

Ny retning for 

forebyggelse 
0 40 65 75 179 397 

Styrket kvalitet i 

det nære 

sundhedsvæsen 

85 335 325 331 1.076 2.100 

Tid til den enkelte 

patient 
20 50 54 43 176 279 

I alt – nye 

driftsinitiativer 
104 434 444 449 1.430 2.777 

Nærhospitaler – 

anlæg* 
 Op til 4,0 mia. i 2023-2028  4.000 

I alt – 

sundhedsreformen 
- - - - - 6.777 

 

 

Faktaark 

Marts 2022 



 

2 / 3 

 

 

Regeringens igangværende initiativer  
Mio. kr. (aftaleårets-

pl) 
2022 2023 2024 2025 I alt 22-2025 I alt 2022-28 

En god start på livet 102 110 115 150 477 927 

Gratis tandlæge til 

unge 
102 234 323 413 1.072 2.311 

Coronavinterpakke** 812 0 0 0 812 812 

1.000 flere 

sygeplejersker 
600 600 600 600 2.400 4.200 

Styrket psykiatri 600 600 600 600 2.400 4.200 

Sundhedsklynger 80 0 0 0 80 80 

I alt –regeringens 

igangværende 

initiativer ekskl. 

Økonomiaftaler 

(aftaleårets PL) 

2.296 1.544 1.638 1.763 7.241 12.530 

Løft til regionerne i 

økonomiaftalerne 

2020-2022 bl.a. til 

demografi 

4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 28.000 

Heraf Behandlingsråd 4 4 4 4 16 28 

I alt – regeringens 

igangværende 

initiativer inkl. 

økonomiaftaler med 

regionerne 

(aftaleårets PL) 

6.296 5.544 5.638 5.763 23.241 40.530 

I alt – 

sundhedsreformen og 

igangværende 

initiativer 

- - - - - 47.307 

 

Finansiering af sundhedsreformen 
Mio. kr. (2022-pl) 2022 2023 2024 2025 I alt 22-2025 I alt 2022-28 

Reserve til land, by 

og sundhed på 

finansloven for 

2022 

100 300 300 300 1.000 1.900 

Afgifter på 

nikotinprodukter 
0 125 135 140 400 820 

Afvikling af IKAS 4 9 9 9 30 57 

I alt –

driftsfinansiering 
104 434 444 449 1.430 2.777 

Nærhospitaler – 

anlæg* 
 Op til 4,0 mia. i 2023-2028  4.000 

 
Anm.: * Puljen udmøntes i perioden 2023-2028. Som konsekvens heraf bortfalder opsparede midler på § 

16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse. ** Der blev udbetalt 211 mio. kr. i 2021. 
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Væksten i det demografiske udgiftstræk på det regionale 

sundhedsområde, 2023-2025, mia. kr. (akkumuleret) 

 

Mio. kr. (årets priser) 2023 2024 2025 
 

Vækst i det demografiske 

udgiftstræk (akkumuleret 

træk ift. regionernes 

økonomi) 

1000 2000 3000 

Anm.: Viser vækst i det demografiske udgiftstræk på det regionale sundhedsområde (akkumuleret træk ift. 

regionernes økonomi) i mia. kr. (årets priser). Beregningen af væksten i det demografiske træk er baseret på 

fremskrivninger, senest opdateret i forbindelse med Opdateret 2025-forløb, august 2021. Beregningen er baseret 

på en række forudsætninger og skøn for befolkningsudviklingen mv., som er omfattet af usikkerhed. Justerede 

forventninger til befolkningsudviklingen kan således have betydning for væksten i det demografiske træk. Hertil 

kommer demografisk udvikling på det kommunale sundheds- og ældreområde.   

Kilde: Opdateret 2025-forløb, august 2021. 


