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FOREBYGGENDE helbredsundersø-
gelser til danskerne og en målrettet
indsats mod fejl på hospitalerne kan
udløse store økonomiske gevinster
for velfærdssamfundet. De to tiltag vil
være de suverænt mest effektive me-
toder til at sikre mere sundhed for
pengene i det hårdt pressede sund-
hedsvæsen, der i de kommende år
står over for enorme udfordringer
med flere ældre, mangel på personale
og løbske udgifter.
Det fremgår af en ny stor cost-be-

nefit-analyse, som tre eksperter i
sundhedsøkonomi har lavet i samar-
bejde med Copenhagen Consensus
Center under ledelse af Bjørn Lom-
borg.
Analysen kortlægger udfordringer

og muligheder for det danske sund-
hedsvæsen og indeholder 10 forskel-
lige forslag lige fra øget brugerbeta-
ling over mere telemedicin til opret-
telsen af et nationalt prioriteringscen-
ter for at skaffe mere sundhed for
pengene. Se figur 1.
Professor i sundhedsøkonomi på

Syddansk Universitet, Kjeld Møller
Pedersen, er en af forfatterne til den

store analyse. Han understreger, at
sundhedsvæsnet står over for kolos-
sale udfordringer de kommende år,
og at det er strengt nødvendigt med
en benhård prioritering. Der er tale
om en brændende platform.
“Vi kommer ikke uden om at skulle

konfrontere de store udfordringer.
Vælger vi bare at stikke hovedet i san-
det på bedste strudsemaner, nærmer
det sig det uansvarlige. Hvad der så
skal være de helt præcise løsninger på
udfordringerne, er en helt anden og
meget ømtålelig sag,” siger Kjeld Møl-
ler Pedersen.
Hvert af analysens 10 forslag er

vedhæftet en såkaldt cost-benefit-ratio,
der viser, hvor mange gange en inve-
steret krone kan komme igen. Investe-
rer man f.eks. 1 krone i forebyggende
helbredsundersøgelser og screening
for diabetes for de 30-49-årige i almen
praksis, kan det give en samfundsøko-
nomisk gevinst på 26 kr. Og investerer
man 1 krone i målrettede initiativer
for at undgå fejl og utilsigtede hæn-
delser på hospitalerne, kan det udløse
en økonomisk gevinst på 17 kr. Sam-
let er der tale om et milliardpoten-

tiale.
Beregningerne er dog forbundet

med stor kompleksitet, og de store
samfundsmæssige gevinster i forsla-
gene er ikke lig med direkte besparel-

10 forslag til mere 
sundhed for pengene

HOVEDPUNKTER
• Ny cost-benefit-analyse giver 10 bud på løsninger, der kan sikre

mere sundhed for pengene 
• Analysen vurderer mere forebyggelse og reduktion af fejl som de

mest effektive tiltag
• Investeringer i forebyggende helbredsundersøgelser og diabetes-

screening giver en samfundsøkonomisk gevinst i forholdet 1:26
• Et stigende antal ældre, mangel på arbejdskraft og eksplode-

rende sundhedsudgifter er sundhedsvæsenets største udfordringer

Figur 1: Hvilken løsning kan bedst betale sig, når 
fremtidens sundhedsvæsen skal sikres? En ny stor cost- 
benefit-analyse opstiller 10 forslag på løsninger og 
vurderer deres sundhedsmæssige konsekvenser. Bedre 
forebygggelse og reduktion af fejl er de suveræne 
topscorere.

10 forslag til løsninger på sundhedsvæsenets 
udfordringer og deres cost-benefit-ratio

10 på stribe

Kilde: Kjeld Møller Pedersen, Mickael Bech, Karsten Vrangbæk og 
Copenhagen Consensus Center: The Danish Health Care System: A 
SWOT analysis & some possible solutions. 2011.

Øget brug af telemedicin 1:1-2
Forebyggende helbredsundersøgelser 1:26
Palliativ indsats  Ingen bud
Forbedring af lighed i sundhed Ingen bud
Nationalt prioriteringsinstitut 1:1
Prioritering af dyr medicin 1:1
Reducektion af fejl og utilsigtede hændelser 1:17
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ser i sundhedsvæsenet, understreger
eksperterne bag regnestykket. Der er
tale om langt bredere gevinster, der
sætter kroner og øre på f.eks. værdien
af et længere liv, uden at det nødven-
digvis betyder, at det længere liv be-
tyder flere indtægter til staten eller
færre udgifter til sundhedsvæsenet.
Analysen bliver omdrejningspunk-

tet for en stort anlagt høring på lør-
dag om fremtidens sundhedsvæsen,
hvor paneler med deltagelse af både
politikere og borgere skal prioritere
de mange forslag og give deres bud
på, hvor man skal sætte ind for at
imødekomme de store udfordringer.
Høringen er arrangeret af DR. Se
også tekstboks.
Som led i analysen har eksperterne

udarbejdet en såkaldt SWOT-analyse
af det danske sundhedsvæsen. Den
beskriver de styrker, svagheder, mu-
ligheder og trusler, som sundhedsvæ-
senet står over for. Tre store udfor-
dringer skiller sig ud. De er indbyrdes
forbundne og vil præge udviklingen i
sundhedsvæsnet markant de kom-
mende årtier:

DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING

• Antallet af danskere over 65 år sti-
ger med omkring 400.000 over de
næste 30 år. Alene antallet af
ældre over 80 år vil i denne pe-
riode stige med omkring 200.000.
Gruppen af personer med kroni-
ske sygdomme som diabetes, KOL

og hjertekarsygdomme vil derfor
også stige, da forekomsten af disse
sygdomme følger alderen. Den
demografiske udvikling er den
formentlig mest alvorlige udfor-
dring for sundhedsvæsenet.

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

• Hver gang fem personer forlader
arbejdsmarkedet, kommer der
kun fire nye ind. Mangel på ar-
bejdskraft kommer også til at be-
røre sundhedsområdet. Allerede i
2015 skønnes der at komme til at
mangle 12-14 pct. af den nuvæ-
rende arbejdsstyrke. Det svarer til
ca. 2.600 læger, ca. 5.600 sygeple-
jersker og ca. 5.700 SOSU-assi-
stenter. Dertil kommer en række
andre faggrupper. Det kan betyde,
at langt færre læger og sygeplejer-
sker skal tage sig af mange flere
patienter. Det øger behovet for at
finde nye og smartere måder at
løse opgaverne på.

STIGENDE UDGIFTER

• Gennem de seneste 15 år har ud-
gifterne til sygehuse, medicin og
praktiserende læger slugt en sta-
dig større del af det danske brut-
tonationalprodukt. Og denne ud-
vikling ser ud til at fortsætte så
langt øjet rækker. De økonomiske
vismænd har regnet sig frem til, at
sundhedsudgifterne vil stige dra-
matisk frem mod år 2050 og be-
tyde, at det offentlige skal finde
mellem 50 og 100 milliarder kr.
mere om året til at drive sund-
hedsvæsenet. 

Tilsammen udgør det større antal
plejekrævende ældre, udviklingen i
retning af færre på arbejdsmarkedet
og de stigende sundhedsudgifter en
tikkende bombe under Danmarks fi-
nanspolitiske holdbarhed. Se også fi-
gur 2 side 16 over den samlede
SWOT-analyse.
Der er dog en række positive takter

i det danske sundhedsvæsen, som det
ser ud i dag. Aldrig er så mange pati-
enter blevet behandlet på sygehusene
på så højt et fagligt niveau og med så
gode lægemidler og teknisk avanceret

udstyr som nu. Ventetiderne på en
række udbredte behandlinger som
knæ- og hofteoperationer, grå stær og
brok er relativt lav sammenlignet
med andre landes skattefinansierede
sundhedssystemer. Og sundhedsvæ-
senet står nu foran danmarkshistori-
ens største byggeri i form af nye su-
persygehuse til sammenlagt 41 milli-
arder kr., som kan gøre Danmark til
en attraktiv international showcase
på fremtidens højteknologiske syge-
hus og dermed bane vej for vækst og
ny milliardeksport på et eksplode-
rende globalt marked. 
Men sundhedsvæsenet lider dog

også af en lang række svagheder.
Samarbejdet mellem kommuner,
praktiserende læger og hospitaler hal-
ter trods mange års debat om at skabe
langt mere sammenhængende pati-
entforløb. Selv om der bliver talt me-
get om forebyggelse og sundheds-
fremme, så kniber det gevaldigt med
at indføre mere forpligtende initiati-
ver og afsætte de nødvendige penge,
specielt hvad angår den borgerrettede
forebyggelse. Denne ambivalente
holdning til forebyggelse betyder, at
den samlede regning til helbredsbe-
tinget forsørgelse som førtidspension
og sygedagpenge nu er løbet op i 110
milliarder kr. årligt og fortsætter med
at stige.
Den voldsomme fokus på kræft- og

hjerteområdet har forårsaget en skæv
fordeling af ressourcerne, og meget
tyder på, at specielt psykiatrien er ble-
vet forsømt de senere år. Der synes
også at være en udbredt mangel på
fokus på rehabilitering som f.eks. gen-
optræning, især i forhold til den store
kronikergruppe, som tegner sig for
langt den største del af sundhedsvæ-
senets udgifter. 

Et godt tilbud fra Ebeltoft
Eksperternes forslag om at indføre fo-
rebyggende helbredsundersøgelser og
screening for diabetes i den almene
sektor for alle danskere mellem 30 og
49 år er inspireret af et stort forsøg,
som blev gennemført i Ebeltoft med
deltagelse af over 1.500 personer. 
En gruppe af forsøgspersoner blev

tilbudt en grundig helbredsundersø-
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Sundhedshøring
Den nye store sundhedsøkonomiske cost-benefit-ana-
lyse bliver omdrejningspunktet for en høring 26. fe-
bruar i København arrangeret af DR. Her skal to pa-
neler bestående af henholdsvis 11 politikere og 20
borgere hver forsøge at give et bud på, hvordan man
kan bruge pengene mest effektivt, så danskerne får
mest mulig sundhed for pengene. De to paneler skal
prioritere de 10 konkrete løsningsforslag fra analy-
sen, der bærer titlen “The Danish Health Care Sy-
stem: A SWOT analysis & some possible solutions”.
Rapporten er lavet af de tre eksperter i sundheds-
økonomi, professor Kjeld Møller Pedersen, professor
Mickael Bech fra Syddansk Universitet og forsknings-
leder Karsten Vrangbæk fra Anvendt KommunalForsk-
ning, i tæt samarbejde med Copenhagen Consensus
Center under ledelse af direktør Bjørn Lomborg.
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gelse samt en helbredssamtale hos de-
res egen læge. De blev bl.a. undersøgt
for risiko for hjertekarsygdomme,
diabetes, fik foretaget syns- og høre-
prøver samt testet deres lunge-, lever-
og nyrefunktioner. Derefter blev de i
en efterfølgende samtale med lægen
blandt andet givet mulighed for at
sætte et personligt mål for en sund
livsstil. En anden gruppe blev blot
bedt om at besvare en række spørgs-
mål om deres helbredstilstand. 
Personer, der havde fået den store

tur, vandt i snit 0,3 leveår, mens den
anden gruppe blot vandt 0,16 leveår.
Samtidig var tilbuddet om både hel-
bredsundersøgelse og -samtaler ikke
mærkbart dyrere end den ikke videre
effektive besvarelse af spørgsmål.
“Ud over at folk lever længere, viste

Ebeltoft-modellen sig også at være
omkostningsneutral. Derfor vil jeg
betegne det som et rigtigt godt tilbud.
Det er også realiserbart. I forvejen går
85 pct. af danskerne til læge mindst
en gang om året. Så det handler bare
om at få helbredsundersøger og -
samtaler integreret i dagligdagen.
Samtidig vil det være med til at ce-
mentere, at den almene praksis skal
have en langt mere central rolle i
fremtidens sundhedsvæsen, når vi
kommer til at mangle hænder,” siger
Kjeld Møller Pedersen.
Helt gratis vil det dog ikke være at

gøre forsøget fra Ebeltoft til dagligdag
i lægepraksisser landet over. Det vil
give en række udgifter til læger, labo-
ranter og laboratorieprøver. Sund-
hedsøkonomerne anslår, at forslaget
har en cost-benefit-ratio på 1:26. Det
vil sige, at hver krone kan komme 26
gange tilbage i form af f.eks. et mere
sundt liv. Det er dog ikke ensbety-
dende med, at 1 investeret krone giver
en besparelse på 26 kroner. 

Til kamp mod fejl
Over de seneste år er antallet af fejl –
eller “utilsigtede hændelser”, som de
kaldes officielt – eksploderet i sund-
hedsvæsenets statistikker. Det kan
f.eks. være patienter, der får infektio-
ner under indlæggelsen eller bliver
fejlmedicineret. 
En ny opgørelse fra Sundhedssty-

relsen viser, at der sidste år blev ind-
berettet hele 34.418 utilsigtede hæn-
delser fra regioner, kommuner og pri-
vate sygehuse. Det er en stigning på
36 pct. i forhold til året før. Ud af de
mange rapporterede fejl fik 1,4 pct. af
dem betegnelsen “meget alvorlig”.
Den dramatiske stigning i antallet af
indrapporterede fejl hænger forment-
lig sammen med en generel kultur-
ændring i hele sundhedsvæsnet. Hvor
der tidligere har været en tendens til
at holde utilsigtede hændelser mere
skjult, er det i dag blevet langt mere
tilladt at indrømme sine fejl og tale
åbent om dem for at undgå dem i
fremtiden. 
Der er også i de senere år sat en

række initiativer i gang for at ned-
bringe antallet af utilsigtede hændel-
ser. Store skilte på toiletter, sygehus-
gange og sengeafsnit med opfordrin-
ger om at vaske og spritte hænderne
er bare et eksempel på, hvordan syge-
husene har øget fokus på bedre hygi-
ejne for at få færre infektioner hos pa-
tienterne. Initiativet “Patientsikkert
Sygehus”, som Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed står bag med økono-
misk støtte fra Trygfonden, er et an-
det eksempel.
Under alle omstændigheder mener

sundhedsøkonomerne dog, at der er
store sundhedsmæssige gevinster at
hente ved en mere målrettet indsats
for at nedbringe antallet af fejl og
samtidig undgå store menneskelige
omkostninger.
“Der er ingen tvivl om, at vi kan

gøre det bedre. Det er ikke tilfredsstil-
lende, at op imod hver 10. patient,
som bliver indlagt, får en infektion
undervejs i forløbet,” siger Kjeld Møl-
ler Pedersen.
Sundhedsøkonomernes cost-bene-

fit-analyse viser, at en investering på
1 krone kan udløse en samfunds-
mæssig gevinst på 17 kr. 
“Derfor er en investering i at redu-

cere antallet af infektioner og utilsig-
tede hændelser en rigtig god måde at
bruge penge på. Ud over at utilsigtede
hændelser er et alvorligt problem kan
en investering i løbet af bare et år
tjene sig selv hjem igen og dermed
udløse en reel besparelse,” siger pro-

fessoren i sundhedsøkonomi.
En række studier har dokumente-

ret det store økonomiske potentiale,
hvis man går i aktion på feltet. Ver-
denssundhedsorganisationen WHO
har f.eks. med projektet “Safe Surgery
Saves Lives”, vist at en enkel tjekliste
på 19 punkter har nedbragt antallet af
komplikationer ved kirurgiske be-
handlinger væsentligt på de otte pi-
lotsygehuse, hvor projektet er blevet
evalueret. Talrige studier har også
vist, at forbedret håndhygiejne kan
nedbringe antallet af infektioner be-
tragteligt.
Formand Lars Engberg fra Danske

Patienter, der er en paraplyorganisa-
tion for 15 patientorganisationer med
tilsammen 830.000 medlemmer, ser
meget positivt på forslaget om at in-
vestere i forebyggende helbredsun-
dersøgelser og kampen mod fejl på
hospitalerne.
“Vi lægger stor vægt på at arbejde

med de initiativer, som gavner pati-
enter, uden at andre bliver stillet rin-
gere, og samtidig har et stort økono-
misk potentiale. Derfor er det helt
oplagt at hente de økonomiske gevin-
ster ved forebyggende helbredsunder-

Det svære regnestykke
Det er langt fra en enkel opgave at foretage cost-be-
nefit-analyser på sundhedsområdet. Det er forbundet
med stor usikkerhed, skøn og mange forbehold. Alli-
gevel har de tre sundhedsøkonomer vovet forsøget i
samarbejde med Copenhagen Consensus Center. De
opererer med såkaldte cost-benefit-ratioer. En ratio
på 1:1 betyder, at hver investeret krone giver en
krone igen. En ratio på 1:17 betyder, at en krone
kommer 17 gange igen osv. Det er dog ikke lig med
besparelser. Regnestykket bygger f.eks. på skøn for,
hvor meget folk er villige til at betale for et ekstra le-
veår. De antager, at den hypotetiske betalingsvilje for
at redde et liv kan sættes til 15 millioner kr. Et eks-
tra leveår er sat til 200.000 kr. Derefter er der identi-
ficeret en række sundhedsinitiativer med en doku-
menteret effekt som f.eks. målrettede indsatser på
forebyggende helbredsundersøgelser og -samtaler. På
den måde når sundhedsøkonomerne frem til at vær-
disætte de sundhedsmæssige gevinster af de for-
skellige konkrete initiativer. Bruger man f.eks. 200
millioner kr. hvert år over fem år til målrettede indsat-
ser for at undgå utilsigtede hændelser på hospita-
lerne – med en costbenefit-ratio på 1:17 – kan det
udløse en økonomisk gevinst på 17 milliarder kr.



søgelser og bekæmpe utilsigtede
hændelser,” siger Lars Engberg. 
Han undrer sig imidlertid over, at

rapporten ikke indeholder løsnings-
forslag inden for rehabilitering, da det
efter hans mening er et af de områder
med allerstørst samfundsøkonomisk
gevinst.

Brugerbetaling i spil
Blandt de 10 forslag til mere sundhed
for pengene finder man også en gam-
mel kending fra den sundhedsøkono-
miske debat: Øget brugerbetaling. I
forvejen er danskerne vant til at be-
tale for en lang række sundhedsydel-
ser såsom tandlægekonsultationer,

medicin og besøg hos fysioterapeu-
ten. Samlet løber den allerede eksiste-
rende brugerbetaling op i 22 mia. kr.
og udgør dermed allerede 15 pct. af
de samlede danske sundhedsudgifter. 
Sundhedsøkonomernes forslag til

øget brugerbetaling bygger på den
model, som Velfærdskommissionen
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Figur 2: Flere ældre, mangel på arbejdskraft og stigende udgifter er sundhedsvæsenets tre største udfordringer.

SWOT-analyse af sundhedsvæsenet

Kilde: Kjeld Møller Pedersen, Mickael Bech, Karsten Vrangbæk og Copenhagen Consensus Center.
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Nye behandlinger såsom skræddersyet medicin
Ny teknologi som f.eks. telemedicin og digital infrastruktur 
Øget egenomsorg
Redesign af arbejdsprocesser i hele sundhedsvæsenet 
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teknologier og medicinsk praksis 

Svagheder 
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Langsom indførelse af nye behandlinger 
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Begrænset vælgerinteresse for regionerne 
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Den demografiske udvikling med flere ældre og kronisk syge
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Udfordringen med at integrere private udbydere og skabe lige 
vilkår for konkurrencen
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lancerede for fem år siden. Den inde-
bærer, at det f.eks. skal koste 150 kr. at
besøge lægen, 150 kr. at blive behand-
let på skadestuen og 50 kr. for hvert
døgn, man er indlagt på sygehuset.
Modellen minder meget om de ord-
ninger, der gælder i de øvrige nordi-
ske lande, og vil give en ekstraindtægt
på 3,4 milliarder kr. i sundhedsvæse-
net. 
Øget brugerbetaling er dog ikke et

forslag, som høster stor begejstring
hos Danske Patienters formand, Lars
Engberg.
“Man skal være meget varsomme

med den slags initiativer. Dem med
dårligst økonomi kommer til at betale
forholdsvis mere. Og man kan frygte,
at især de dårligt stillede undlader at
gå hurtigt til læge, hvis de f.eks. har
ondt i brystet eller har store moder-
mærker, som kan have fatale konse-
kvenser,” siger Lars Engberg.

Telemedicin går lige op
Øget brug af telemedicin indgår også
i sundhedsøkonomernes idekatalog.
Telemedicin bliver ofte fremhævet
som et af områder, hvor der kan hø-
stes enorme økonomiske gevinster og
samtidig forbedre behandlingen af
patienterne. En mulighed er f.eks. at
holde store grupper af kroniske pati-
enter ude af hospitalet for i stedet at
behandle dem i eget hjem og med
stor brug af ny velfærdsteknologi. Te-
lemedicinske løsninger kan også bru-
ges af sundhedspersoner til at tale
sammen over store afstande og der-
med mindske behovet for specialister
på sygehuse 24 timer i døgnet.
Men trods de mange spådomme

om telemedicinens store potentialer,
kniber det med at skaffe den nødven-
dige dokumentation for, at det rent
faktisk også forholder sig sådan.
Mangelfuld dokumentation af de
økonomiske effekter ved telemedicin
er den største barriere for at folde po-
tentialet ud, konkluderer sundheds-
økonomerne i den nye rapport. I for-
længelse af det skønner de noget
overraskende, at det økonomiske po-
tentiale på nuværende tidspunkt ikke
er særlig stort.
Økonomerne foreslår, at der kan

investeres omkring 100 millioner kr.
i et stort telemedicinsk forsøg over 2-
3 år, og vurderer, at den økonomiske
cost-benefit er i forholdet mindst 1:1.

Hvepserede
En af sundhedsvæsenets helt store
fremtidige udfordringer bliver at
prioritere behandlingen: Hvilke pati-
enter skal behandles, hvordan skal de
behandles, og hvor hurtigt skal de be-
handles? Hvis de da overhovedet skal
behandles. 
De sundhedsøkonomiske eksperter

foreslår, at oprette et nyt nationalt
prioriteringsinstitut, der skal hjælpe
politikerne med at træffe de ofte me-
get svære valg om, hvilke nye former
for behandlinger og dyre medicinske
præparater der skal tages i brug. Det
kan f.eks. være en ny og ekstrem dyr
kræftmedicin, der måske blot forlæn-
ger en døende kræftpatients liv med
nogle få måneder.
Inspirationen kommer fra det en-

gelske institut NICE – National Insti-
tute for Clinical Excellence – der blev
oprettet i 1999 og flere gange har væ-
ret ude i en sand storm af protester
fra patientorganisationer, læger og
medier, når det har vendt tommelfin-
geren ned over for et nyt lægemiddel.
NICE har bl.a. sat et loft over, hvor
meget det må koste at forlænge en pa-
tients liv med medicin. Der er ingen
grund til at tro, at et tilsvarende dansk
center vil blive mindre omstridt, og
forslaget hører til blandt de mest kon-
troversielle i eksperternes katalog.
Ikke desto mindre luftede Danske

Regioner for nylig selv tanken om så-
dan et slags prioriteringsinstitut. For-
manden for Danske Regioner Bent
Hansen understregede, at der er brug
for at tale mere åbent om prioriterin-
gen fremover, da der ikke er råd til
det hele. Sundhedsminister Bertel
Haarder er ikke afvisende over for
ideen, og han skal nu diskutere forsla-
get med regionerne i den kommende
tid.
Kjeld Møller Pedersen betragter

selv forslaget om et nationalt priori-
teringsinstitut som en god ide:
“Tiden er moden til sådan et uaf-

hængigt institut. Jeg er ikke så naiv at

tro, at det kan løse alverdens proble-
mer. Men det kan understøtte de me-
get svære prioriteringer, der skal træf-
fes, og sørge for at politikerne får et
underbygget beslutningsgrundlag.”
Sundhedsøkonomerne forestiller

sig, at det nye prioriteringsinstitut
skal have et årligt budget på 50 mil-
lioner kr. og bliver bemandet med 10-
15 personer. De understreger i deres
analyse, at det er svært at give et præ-
cist bud på den økonomiske effekt af
forslaget men at der vil være “mindst
en cost-benefit på 1:1 og sikkert me-
get højere”.
Hvordan politikerne og borgerne

så prioriterer de mange vidt forskel-
lige forslag, vil fremgå af DRs store
høring på lørdag.
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