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Uddrag af regeringens resultater på sundhedsområdet siden 2001 
Sundhedsvæsenet har været et af de væsentligste fokusområder siden 2001. Der kan fremhæves 
en række positive resultater af indsatsen: 
 
Flere rettigheder og patienten i fokus 

• Udvidet frit valg, hvis ventetiden på offentlige sygehuse overstiger én måned. Retten til 
udvidet frit valg er blevet benyttet af næsten 300.000 patienter siden 2002. 

• Ret til hurtig undersøgelse og behandling inden for to måneder for psykisk syge børn og 
unge. Fra 2010 vil retten til hurtig behandling også gælde for voksne psykisk syge, der 
er henvist til psykiatrisk behandling. 

• Udvidelse af patientforsikringsordningen til også at omfatte bl.a. privatpraktiserende 
læger og private sygehuse.  

• Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, hvis de tilbydes samtlige 
medarbejdere i virksomheden. 

• Bedre information til patienten som følge af oprettelse af patientkontorer i alle regioner 
og krav om hurtig information om tid og sted for sygehusbehandling, ventetider på an-
dre sygehuse mv.. 

Flere behandlinger og operationer, mindre ventetid samt nye tilbud  
• I 2008 blev der på sygehusene behandlet 154.000 flere personer end i 2002 og opereret 

110.000 flere personer end i 2001. 
• Ventetiderne er blevet reduceret med næsten 1/3 fra 2001 til 2008. 
• Der er sket en markant udbygning af antal hospicepladser, og antallet øges stadig.  

Flere læger og sygeplejersker 
• I 2008 rådede sygehusene over 2.800 ekstra læger i forhold til 2001 - svarende til en 

stigning på 27 pct. 
• I 2008 rådede sygehusene over 2.600 ekstra sygeplejersker i forhold til 2001 – svarende 

til en stigning på 9 pct. 
Forbedret sammenhæng i patientforløbene og bedre kvalitet i kræftbehandlingen  

• Indførelse af pakkeforløb med akut handling og klar besked for livstruende kræft- og 
hjertesygdomme. Pakkeforløbene har forbedret overlevelseschancerne. Siden 2003 har 
patienter, der lider af en livstruende sygdom, f.eks. kræft, og som af den behandlende 
læge ikke kan tilbydes yderligere behandling over for selve sygdommen, kunnet få en 
”second opinion” og dermed efter en konkret vurdering muligheden for henvisning til 
eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet. 

• Målrettede forbedringer til de kroniske og medicinske patienter - bl.a. en forbedret kro-
nikerindsats for i alt 590 mio. kr. i 2010-2012 og en øget intensiv kapacitet for 100 mio. 
kr. i 2010. 

Flere midler og fokus på sygehusenes indsats 
• I 2010 vil sundhedsvæsenet råde over ca. 21 mia. kr. ekstra sammenlignet med 2001, 

heraf skønnes ca. 16 mia. kr. at vedrøre sygehusvæsenet.  
• Fokus på sygehusenes reelle indsats med indførelse af takststyring og oprettelse af me-

raktivitetspuljen. Meraktivitetspuljen vil i 2010 udgøre ca. 2,6 mia. kr. 
En forbedret struktur 

• Nedlæggelse af amterne og samling af ansvaret for sygehusvæsenet hos fem stærke 
sundhedsregioner.  

• Oprettelse af 98 kommuner med øget ansvar for sundhed og forebyggelse og indførelse 
af kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.  

Forebyggelse 
• I dag er 23 pct. af befolkningen på 15 år og derover daglige rygere mod 30 pct. i 2000.  
• Andelen af danskere, der dagligt er udsat for passiv rygning på enten uddannelsesinsti-

tutionen eller arbejdet, er faldet fra ca. 20 pct. i 2006 til ca. 5 pct. i 2009. 


