SYGEHUSVÆSENET ER FRA 2005 TIL 2010 BLEVET TILFØRT 11 MIA. KR. – 60 PCT. ER ANVENDT
PÅ 5 OMRÅDER
Aktiviteten på offentlige sygehuse er vokset med knap 35 pct. i perioden 2005 til 2010.
60 pct. af den samlede vækst kan henføres til følgende fem områder: kræftområdet, sygdomme i
knogler, muskler og bindevæv, sygdomme i kredsløbsorganerne, sygdomme i åndedrætsorganerne
og aktiviteter, der vedrører udredning og efterbehandling i forbindelse med mange forskellige sygdomme, som screening, genoptræning mv., jf. figur 1.
Det svarer til, at ud af de 11 mia. kr., der er tilført sygehusvæsnet siden 2005, blev der i 2010 brugt
6,6 mia. kr. på fem behandlingsområder, herunder:
Knap 2½ mia. kr. ekstra på kræftområdet
Knap 1,8 mia. kr. ekstra på screening, genoptræning mv.
Godt 1,2 mia. kr. ekstra på sygdomme i knogler, muskler og binde væv
Knap 0,6 mia. kr. ekstra på hhv. sygdomme i kredsløbsorganer og åndedrætsorganer
Væksten i produktionsværdi på tre af de fem områder er over den gennemsnitlige samlede vækst i
produktionsværdi på 34,9 pct., jf. figur 2. Heraf ligger sygdomsområderne svulster samt sygdomme i
knogler, muskler og bindevæv med en vækst på hhv. 56,1 pct. og 49,3 pct. betydeligt over.
Behandlingsudgifterne pr. patient. er særligt steget for screening, genoptræning mv. (57,6 pct.) og
for sygdomme i åndedrætsorganer (51,5 pct.).
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Anm.: Faktorer for betydning for sundhedstilstand og kontakt med
sundhedsvæsent omfatter bl.a. screening, genoptræning mv.
Kilde: Landspatientregisteret.
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Analyse af aktiviteten i sygehusvæsnet, kapitel 4, Sygdomsområder med høj vækst

