
Dystre perspektiver for sygehusenes økonomi 
  
Økonomiforhandlingerne tegner dystert for sundhedsvæsenets økonomi og forringer udsigterne til at 
de ældre medicinske patienter får den behandling på sygehuset som de har krav på. 
   
Det regionale sundhedsvæsen vil blive udhulet, hvis regeringen fastholder et krav om 
effektiviseringer for i alt 8,4 milliarder kroner. Sådan lyder den foruroligende melding fra Bent 
Hansen, formand for Danske Regioner, i de aktuelle forhandlinger om regionernes økonomi for 2017.  
  
Ifølge Danske Regioner opstiller regeringen krav om nye effektiviseringer og besparelser ud over det 
tidligere krav om to procent produktivitetsstigninger om året. I perioden 2017-2020 skal der nu 
effektiviseres for yderligere 5,5 milliarder kroner med forbedringer i produktiviteten, mens de 
resterende knap tre milliarder kroner skal findes via yderligere effektiviseringer på bl.a. indkøb og 
digitalisering. 
  
Vi er dybt rystede over udsigten til nye milliard-besparelser, som vil gå ud over både patienter og 
personale. Udmeldingen fra økonomiforhandlingerne står i skarp kontrast til regeringens meldinger 
om at ville prioritere sundhed. Så hvis man fra politisk side ikke vil tildele midlerne til at 
imødekomme presset fra befolkningsudviklingen, som medfører øgede udgifter på 0,8 procent i 
de kommende år, så må politikerne sige åbent, hvilke sundhedsydelser der så skal prioriteres bort. 
  
Ifølge Danske Regioner står regeringen og regionerne længere fra hinanden, end de nogensinde har 
gjort i en økonomiforhandling. Det giver dystre udsigter for sundhedsvæsenet som helhed og 
forringer udsigterne til at de ældre medicinske patienter får den behandling på sygehuset, som de 
har krav på. Dansk Sygeplejeråd har de seneste måneder sat fokus på de udfordringer, der er, med at 
fastholde sygeplejersker på blandt andet de medicinske sengeafdelinger. 40 procent af 
sygeplejerskerne på medicinske afdelinger har under to års anciennitet. For alle hospitalsansatte 
sygeplejersker er det tilsvarende tal otte procent.  
  
Det er afgørende, at politikerne vælger at prioritere det nu og tænker det ind i de aktuelle 
forhandlinger. Der er brug for en økonomisk indsprøjtning, der kan sikre højere kvalitet og bedre 
sammenhæng i behandlingsforløbet. Andet kan vi ikke være bekendt.  
  
Regeringen kom en akutpakke mod overbelægning i februar, som var på 415 millioner kroner, men 
den vil slet ikke løse de aktuelle problemer. Og den har ingen effekt på manglen af erfarne 
sygeplejersker på de medicinske afdelinger, der bliver stadig mere belastede af flere ældre med mere 
og flere komplicerede sygdomme. 
  
Økonomiforhandlingerne sker på baggrund af de seneste års voldsomme effektiviseringer i 
regionernes økonomi på op til fem procent om året. Siden 2001 er aktiviteten pr. 
sundhedsprofessionel steget med 40 procent. Eller sagt på en anden måde: 72 sygeplejersker løser i 
dag de samme opgaver, som 100 sygeplejersker gjorde i 2001. Nye besparelser vil have store 
konsekvenser for den samlede samfundsøkonomi. Sundhed i befolkningen er forudsætning for et 
velfungerende samfund. Et mindre funktionsdygtigt sundhedsvæsen vil have en negativ påvirkning 
på beskæftigelse, uddannelse og sammenhængskraft. 
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