
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 8. maj 2017 stillet følgende spørgs-

mål nr. 850 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S). 

 

Spørgsmål nr. 850:  

”Ministeren bedes opdatere tabel 1 i svar på SUU alm. del spørgsmål 364 med regio-

nernes regnskabstal for 2016.” 

 

Svar: 

Til grund for besvarelsen er søgt - i det omfang det har været muligt - at gøre opgø-

relserne i forhold til udgifter, antal patienter og udgifter pr. patient sammenlignelige. 

 

I forhold til udgifterne er derfor anvendt samme kilde til såvel psykiatri og somatik, 

ligesom at udgiftsopgørelserne er opgjort i 2017-priser.  

 

I forhold til opgørelserne af antal patienter skal tages et betydeligt forbehold for, at 

det ikke har været muligt at foretage en standardisering. Det betyder, at sammenlig-

ning af antal patienter over tid og på tværs af områder ikke kan foretages helt retvi-

sende. Der er således ikke blevet vurderet, om den gennemsnitlige patient har 

samme sygdomsbyrde i de forskellige år.  

 

Som følge af ovenstående skal sammenligning af enhedsudgifter pr. patient således 

tage med betydelige forbehold for manglende standardisering af sygdomsbyrden i 

patientsammensætningen. 

 

Med forbehold for ovenstående viser Tabel 1 regionernes tilrettede driftsudgifter for 

de somatiske og psykiatriske sygehuse i perioden 2008-2016, den årlige vækst i pro-

cent, samt udgifter pr. patient.  
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Side 2 

Tabel 1 

Tilrettede driftsudgifter for somatiske og psykiatriske sygehuse, årlig vækst samt udgifter pr. patient, 2008-2016   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Somatiske sygehuse, mio. kr. 2017-priser 57.500 61.479 62.084 60.473 61.939 64.586 66.221 65.834 65.661 

Årlig vækst (pct.)    6,9 1,0 -2,6 2,4 4,3 2,5 -0,6 -0,3 

Somatiske unikke patienter, antal i tusinder 2.291 2.452 2.472 2.487 2.497 2.527 2.648 2.679 2.706* 

Udgifter pr. patient, kr., 2017-priser 25.100 25.100 25.100 24.300 24.800 25.600 25.000 24.600 24.300 

Psykiatriske sygehuse, mio. kr. 2017-priser 7.447 7.612 7.628 7.842 8.181 8.426 8.535 8.762 8.936 

Årlig vækst (pct.)    2,2 0,2 2,8 4,3 2,8 1,5 2,7 1,9 

Psykiatriske unikke patienter, antal i tusinder 103 109 113 117 124 130 141 148 148 

Udgifter pr. patient, kr., 2017-priser 72.300 69.800 67.500 67.000 66.000 64.800 60.500 59.200 60.400 
Anm.: De tilrettede driftsudgifter (DTD) er korrigerede regnskabstal for hospitaler og regioner indberettet til centraladministrationen og bruges til 
DRG og DAGS-takstberegning og produktivitetsopgørelser. Grunddata er ved indberetning de udgifter, der er en forudsætning for at behandle 
patienter både på somatiske og psykiatriske sygehuse. Grunddata tilrettes efterfølgende af Sundhedsdatastyrelsen og regionerne med henblik på 
sammenlignelige data på tværs af sygehuse og det skal bemærkes, at de ikke er omfattet af samme kontrol, revision og valideringsprocedure, som 
de officielle Danmarks Statistik regnskaber. Sygehusvæsenets totale driftsudgifter fratækkes udgifter, der ikke bidrager til den somatiske og psyki-
atriske patientbehandling. Dette sker for at sikre en ensartet vurdering mellem sygehuse. Udgiftsposterne der fratækkes omfatter bl.a. huslejeud-
gifter, leasing mv. Der anvendes afrundede tal. Til opgørelse af unikke patienter er der anvendt samme metode som i "Udvalgte nøgletal for det 
regionale Sundhedsvæsen 2009-2015", dog er der i denne opgørelse kun medtaget aktivitet fra offentlige sygehuse. * Foreløbigt tal grundet imple-
mentering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden (opgjort pr. 10. maj 2017).  
Kilde: Egne beregninger pba. Sundhedsdatastyrelsen. DRG-grupperet LPR, offentlige sygehuse. Hvert aktivitetsår er som udgangspunkt opgjort 
pr. 10. marts året efter, dog er 2008 og 2009 opgjort med en senere opgørelsesdato.  
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