
 

 

Sundhedsvæsenets økonomi og styring    
Regeringen lægger med finanslovsforslaget for 2019 op til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,4 pct.  

Dette er langt fra tilstrækkeligt. Hvis økonomien bare skal følge med den demografiske udvikling, skal det offentlig 
forbrug på sundhedsområdet stige med 1,1 pct. årligt. 

Det skal samtidig nævnes, at de allerede aftalte økonomiske midler i både regionernes og kommunernes 
økonomiaftaler samt i regeringens finanslovsudspil ikke opvejer et presset og underfinansieret sundhedsvæsen. 
Beregninger viser, at væksten i det samlede offentlige forbrug i 2016, 2017 og 2018 har været 4,4 mia. kr. mindre end 
den demografiske udvikling. 

Herudover er det et paradoks, at regionerne år for år skal foretage besparelser – med afskedigelser af medarbejdere 
til følge – samtidig med at Folketinget tildeler yderligere midler til nye initiativer. Samlet set skal regionerne i 2019 
spare og omprioritere for minimum 850 mio. kr. baseret på indgåede budgetforlig i alle fem regioner. 

I forhold til styringen af økonomien i sundhedsvæsenet er der ikke brug for nye tiltag. De eksisterende 
styringsredskaber er i dag tilstrækkelige og sikrer et effektivt sundhedsvæsen, hvor vi får mest mulig sundhed for 
pengene. De eksisterende styringsredskaber er blandt andet: 

• Patientrettighederne (udrednings-, venteliste- og behandlingsgarantierne)  

• De otte nationale mål på sundhedsområdet  

• Budgetloven 

• De årlige økonomiaftaler.  

Regeringens forslag til et nyt styringstiltag, nærhedsfinansiering, kan – som 2 pct.-produktivitetskravet var det – være 
med til at modarbejde, hvad der er bedst for patienterne. Nærhedsfinansieringen, dvs. hvor regionerne firkantet sagt 
belønnes økonomisk for at holde patienter ude fra sygehusene, må forventes at accelerere antallet af udskrivninger 
fra sygehusene yderligere. Og dette er uden sikkerhed for, at kommuner og almen praksis kan løfte den behandling 
og specialiserede sygepleje, som borgerne har behov for. 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler: 

Investér i det nære, sammenhængende – og samlede – sundhedsvæsen 

• Den planlagte økonomiske vækstramme på 0,4 pct. i den offentlige sektor skal forhøjes markant for at følge den 

demografiske udvikling og stigende efterspørgsel. 

• Hvis der skal flyttes opgaver fra sygehusene til kommuner og almen praksis, skal dette ske gennem centralt 

fastlagte retningslinjer og rammer, som Sundhedsstyrelsen udarbejder. Samtidig skal Sundhedsstyrelsen sikre, at 

kommunerne og almen praksis har de nødvendige ressourcer, kapacitet og kompetencer til at håndtere de nye 

opgaver.  

Den statslige styring er tilstrækkelig – ingen brug for nærhedsfinansiering 

• Dansk Sygeplejeråd fraråder, at Folketinget vedtager lovforslaget om nærhedsfinansiering som beskrevet i 

regionernes økonomiaftale for 2019. De aktuelle styringsredskaber er tilstrækkelige for at opnå et effektivt 

sundhedsvæsen med fokus på patientrettigheder og kvalitet. Helt generelt skal Folketinget holde sig fra at indføre 

styringstiltag, der knytter finansieringen af sundhedsvæsenet på opnåelse af specifikke mål for kvalitet, 

produktivitet og effektivitet, da dette vil skævvride sundhedsvæsenet og ikke være til gavn for patienterne og 

deres pårørende.  

 



 

 

Sundhedsvæsenet er i dag presset 

 

 

Regeringens økonomiske politik vil presse sundhedsvæsenet yderligere  

 


