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Kan man ikke styre sundhedsudgifterne – eller vil man ikke? 

Af Christian S. Nissen 

 

Hvordan kan det være, at sundhedsudgifterne fortsætter med at vokse, når vi danskere 

formentlig aldrig har været sundere? 

 

”Der findes ikke sunde mennesker, kun patienter, som ikke er undersøgt grundigt nok”. Jeg 

kom i tanke om dette sarkastiske hospitals bon mot, da regeringen forleden præsenterede 

forslaget til næste års finanslov. Mens en lang række udgiftsområder skal spare for at 

begrænse det store underskud på statsfinanserne, er der i forslaget afsat 5 milliarder friske, nye 

kr. til ”blandt andet flere behandlinger på sundhedsområdet”. 

Jeg er ikke i tvivl om, at der er brug for de 5 mia. kr. Men er det ikke et paradoks, at de 

samlede sundhedsudgifter i den seneste menneskealder er steget med 3-4 pct. pr. indbygger, 

når den almindelige sundhedstilstand blandt os danskere formentlig aldrig har været bedre? I 

en tid, hvor hver krone vendes og andre sektorer føler sparekniven, må det være tilladt at 

spørge. 

Det første skud fra hoften vil mange sikkert rette mod sygehusene, der i dag har flere 

læger og sygeplejersker end nogen sinde før. Men sygehusenes ”produktion” (f.eks. målt i antal 

operationer og ambulante behandlinger) er faktisk steget i nogenlunde samme takt som 

bevillingerne, så udgiftsstigningen kan ikke skyldes en faldende produktivitet. 

Kan den så forklares med den ændrede alderssammensætning med de stadig flere, 

behandlingskrævende ældre? Her ligger der måske en del af årsagen. Men den forventede 

markante stigning af de over 60-åriges andel af befolkningen vil først rigtigt vise sig i de 

kommende år.  

En væsentlig del af årsagerne til at udgifterne stiger, skal formentlig findes i 

sundhedssektorens konfliktende styringssystemer og finansieringsmekanismer. En helt 

afgørende faktor er, at kriterierne for, hvad der kræver behandling, ændrer sig. Skavanker, vi 

affandt os med for år tilbage, går vi nu til læge med. Sygdomme, som tidligere blev anset for 

uhelbredelige, er nu noget der kan kureres. Det er en konsekvens af et rigere samfunds krav til 

velfærd og resultatet af den lægefaglige udvikling. Begge dele noget vi som borgere og 

potentielle patienter anser for fremskridt.  

Men det er samtidig en ustyrlig gøgeunge i den offentlige økonomi. Der er en voldsom 

diskrepans mellem de kræfter, som presser udgifterne op, og de der prøver at holde dem i ave. 

Lægemiddelbranchens indflydelse på den lægefaglige forskning og udvikling er enestående. Ny 
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medicin og nye behandlingsformer, som næsten altid er ekstremt dyre, lanceres ofte som 

afprøvninger og sluses ind i behandlingssystemet uden en prioriteringsmæssig afvejning af om 

de giver sundhedsmæssig ”value for money”.  Hvem vil lægge ryg til at forlange noget så 

profant og umenneskeligt som en cost benefit vurdering af en ny medicin, hvis blot 20 hidtil 

uhelbredelige patienter stilles en forbedring i udsigt? Også selvom merudgiften hertil skønnes at 

blive mange millioner kroner, der måske ville gøre mere gavn f.eks. i den nødlidende psykiatri, i 

folkeskolen eller ældreplejen.  

Det er på den baggrund forståeligt – omend ikke undskyldeligt - at den eneste bremse 

folketing og regionerne prøver at lægge på udgifternes himmelflugt er de faste budgetrammer 

for sygehusenes udgifter. Men den slags planøkonomi virker ikke i et sundhedssystem, der med 

venteliste- og behandlingsgarantier bliver mere og mere markedsstyret. Så stilles hospitalerne 

over for et umuligt valg. Enten må de holde budgetrammerne og se stort på garantierne. Eller 

omvendt overholde garantierne med den konsekvens, at budgetrammen sprænges.  

Derfor vil udgifterne blive ved med at vokse – også selvom alle i sygehusvæsenet ved, at 

den er helt gal. For ingen tør for alvor at gøre noget ved det.  

 

 

 

 


