2,2 MIA. KR. MERE AKTIVITET PÅ KRÆFTOMRÅDET OG HØJERE BEHANDLINGSUDGIFTER PR.
FORLØB
For hver kr., der blev anvendt i det danske sygehusvæsen i 2010, blev 20 øre anvendt på kræftområdet. I 2010 blev der, målt i produktionsværdi, brugt 2,2 mia. kr. mere på kræftområdet end i 2005.
Kræftområdet er et af de behandlingsområder, hvor udgifterne pr. forløb er steget mest. Det gælder
især for bryst- og prostatakræft.
På brystkræftområdet er den gennemsnitlige liggetid blevet reduceret fra 4,4 i 2005 til 3,3 sengedage i 2010. Samtidig er det gennemsnitlige antal besøg pr. forløb steget fra 11,2 i 2005 til 13,7 i 2010.
Den kortere liggetid svarer til et fald i behandlingsudgifterne på ca. 11.700 kr. pr. forløb, jf. den lyseblå kasse i figur 1. Men samtidig er antallet af ambulante besøg pr. forløb steget svarende til ca.
10.600 kr. pr. forløb, jf. den mørkeblå kasse. Derudover er udgifterne pr. sengedag og pr. besøg
steget svarende til hhv. ca. 10.200 kr. og ca. 17.900 kr. pr. forløb, jf. de grønne kasser i figur 1. Samlet set er behandlingsudgifterne for brystkræft siden 2005 steget med ca. 27.000 kr. pr. forløb til godt
90.000 kr. pr. forløb i 2010 svarende til en stigning på næsten 50 pct., jf. den grå kasse.
På prostatakræftområdet er der sket en forholdsvis stor omlægning af aktiviteten fra stationær til
ambulant. Liggetiden er faldet med 2,7 dage svarende til 36 pct. siden 2005 til 4,7 dage i 2010. Omvendt er antallet af ambulante besøg pr. forløb steget med 1,4 svarende til 15 pct. siden 2005 til 10,5
besøg i 2010.
På den ene side svarer reduktionen i liggetid til et fald i behandlingsudgifterne på ca. 31.000 kr. pr.
forløb, jf. figur 2. På den anden side svarer stigningen i antal besøg til ca. 7.100 kr. pr. forløb. Derudover svarer stigningen i udgifter pr. sengedag og pr. ambulant besøg til hhv. ca. 14.800 kr. og
20.000 kr. pr. forløb. Samlet er behandlingsudgifterne pr. forløb steget med ca. 11.000 kr. svarende
til en stigning på knap 19 pct.
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