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Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne  

- behov for samfundsmæssige og etiske valg  
 

Af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Formand for De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk 

Institut på Københavns Universitet, og Niels Henning Bjørn, kontorchef 

 

Sundhedssystemet i Danmark har en central placering i velfærdsstaten, og langt de fleste udgifter til 

sundhedsydelser afholdes af det offentlige. Det skyldes, at der er et ønske i samfundet om “let og 

lige adgang til ydelser fra sundhedsvæsenet”, som det hedder i Sundhedsloven. Sundhedsydelser 

betragtes dermed som havende en anden karakter end andre goder: Forbruget af sundhedsydelser 

skal ikke være afhængigt af personlige økonomiske forhold, men af behov for behandling. Det 

offentlige giver derfor indbyggerne en offentlig sundhedsforsikring, som er gratis for den enkelte, 

men samlet finansieret af skatter, afgifter mv. 

 

Organiseringen af sundhedssystemet spiller en vigtig rolle for de offentlige udgifter til 

sundhedsydelser, og systemet i Danmark er helt overvejende en såkaldt “integreret offentlig 

model”. Her påtager staten sig rollen som forsikringsinstans, og hospitalerne er næsten udelukkende 

offentlige. De praktiserende læger og speciallæger er i princippet private aktører, men har en 

overenskomst om behandling og betaling med det offentlige. Det offentlige regulerer derved 

betalingen for langt de fleste behandlinger. I 2008 udgjorde de offentligt betalte sundhedsudgifter i 

Danmark således 125 mia. kr., mens de privat afholdte udgifter til eksempelvis medicin, briller, 

psykolog og tandlæge var 22 mia. kr. 

 

I den integrerede offentlige model tager “forsikringspræmien”, som giver ret til sundhedsydelser, 

form af beskatning. Når dette er tilfældet, kan høje og stigende sundhedsudgifter udgøre et særligt 

samfundsøkonomisk problem, fordi skatter har negative, forvridende effekter.  

 

Adgangen til sundhedsydelser styres hovedsagelig gennem de praktiserende læger, der henviser til 

videre behandling om nødvendigt. Med en henvisning fra en læge kan en patient komme i kø til 

diagnosticering eller behandling på hospital eller hos speciallæge. Patienterne har tidligere ikke 

kunnet kræve behandling. Udvidede muligheder for frit sygehusvalg og ventetidsgaranti har dog 

ændret patienternes situation. Ventetidsgarantien og det udvidede frie sygehusvalg giver 

eksempelvis mulighed for behandling for visse lidelser på private hospitaler, hvis det offentlige 

system ikke kan sikre behandling inden for den lovede tid. Det har i nogen grad ændret 

behandlinger på sygehusene fra at være udbudsstyrede til at være efterspørgselsstyrede. Hermed er 
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det blevet sværere at styre de samlede sundhedsudgifter, og disse er da også steget kraftigt i det 

første årti i dette århundrede, jf. De Økonomiske Råd (2009) og senere i denne artikel. 

 

Vi ser i denne artikel på udsigterne for udgiftspresset de kommende årtier. Hvad vil præge 

udviklingen, og er der særlige udfordringer, hvor velfærd og udgifter skal vejes op imod hinanden?  

 

Sundhedsudgifter i internationalt perspektiv 

Sundhedsudgifterne som andel af BNP lå særdeles højt i Danmark i forhold til OECD-landene op 

igennem 1970’erne og var stigende i såvel Danmark som OECD generelt, jf. figur 1. I en længere 

efterfølgende periode gennem 1980’erne og 1990’erne stiger de danske sundhedsudgifter som andel 

af BNP ikke, mens stigningen fortsætter i det øvrige OECD. I 2000 ligger de danske 

sundhedsudgifter som andel af BNP fortsat over gennemsnittet (medianen) for landene i OECD, 

men forskellen er blevet mindre, og Danmark ligger fra omkring 1990 ikke længere over, men kun 

på niveau med det OECD-land, som netop har en fjerdedel af OECD-landene over sig og tre 

fjerdedele under sig. 

 

 Figur 1 Samlede sundhedsudgifter som andel af BNP i Danmark og OECD 
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 Anm.: Udvalgte OECD-lande. Ændringer i udvalgte lande frem til 1990. 

Kilde: OECD Health Statistics. 

 

Denne udvikling er udtryk for, at prioriteringen af udbygningen af sundhedssystemet kom senere i 

mange af OECD-landene, mens Danmark i 1980’erne og dele af 1990’erne gennemgik en periode, 

hvor der blev holdt igen med de offentlige udgifter. Samtidig kom der en relativt høj vækst i BNP i 
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nogle år i den sene halvdel af 1990’erne, hvilket bidrog til at holde udgifterne som andel af BNP 

nede i denne periode.  

 

Helt generelt ser vi i OECD-landene over et længere stræk en større stigning i sundhedsudgifterne 

end i samfundets produktion generelt, jf. figur 2. Denne langsigtede tendens må forventes at 

fortsætte. Landene har såvel i 1970 som i dag vidt forskellige velstandsniveauer og vidt forskellige 

niveauer for sundhedsudgifternes andel af BNP, og der er en klar tendens til, at lande med relativt 

højt BNP pr. indbygger også har relativt høje sundhedsudgifter i pct. af BNP, jf. De Økonomiske 

Råd (2009). Hvis dette er retningsgivende, må man forvente, at videre økonomisk vækst vil betyde 

yderligere stigninger i sundhedsudgifterne, ikke blot absolut, men også som andel af BNP. 

 

Figur 2 Gennemsnitlig, årlig realvækst i sundhedsudgifter og BNP pr. indbygger, 

1970-2006 
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 Anm.: Den optrukne linje svarer til, at væksten i BNP og i sundhedsudgifterne var lige 

 store.  

 Kilde: OECD. 

 

Også i Danmark må man forvente, at sundhedsudgifterne fremover vil stige mere end produktionen. 

Der kan være delperioder, hvor sundhedsudgifterne vokser mindre end BNP som følge af 

økonomiske problemer, som det var tilfældet i 1980’erne, eller hvor de vokser særlig hurtigt som 

følge af høj prioritering af sundhedsbehandling, som det var tilfældet i 2000’erne. Over det lange 

stræk må man imidlertid forvente, at sundhedsudgifterne vil stige mere end BNP. Spørgsmålet er, 

hvor meget mere og dermed, hvordan udgiftspresset vil   udvikle sig. 

 

Den valgte organisering af sundhedssystemet kan spille en rolle for udviklingen i sundheds-

udgifterne. Systemet i Danmark er som nævnt helt overvejende en integreret offentlig model, hvor 
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finansieringen er baseret på skatter, og det offentlige driver og/eller finansierer hospitaler og 

lægevæsen. Det er også modellen i de øvrige nordiske lande og eksempelvis Italien og Portugal. 

 

Det typiske alternativ i Europa er Bismarck-modellen eller den offentlige kontraktmodel, hvor 

finansieringen af sundhedssystemet hovedsagelig sker gennem sociale sikringsfonde, der modtager 

obligatoriske indbetalinger fra arbejdsgivere og lønmodtagere. Sygehuse drives enten af non-profit 

organisationer, private eller en offentlig myndighed. Det er vurderingen, at dette system er mere 

lydhørt over for patienternes behov end den integrerede offentlige model, men mindre velegnet til at 

kontrollere stigninger i sundhedsomkostningerne, jf. Docteur og Oxley (2003).  

 

En tredje model er baseret på, at indbyggerne overvejende køber sundhedsforsikringer hos private 

forsikringsselskaber, der igen køber behandling hos private udbydere, eksempelvis hospitaler, der 

kan være ejet og drevet af non-profit organisationer. Det er en model, der er kendt fra USA og 

Schweiz samt i en stærkt reguleret form i Nederlandene. Denne model for et sundhedssystem er i 

høj grad lydhør over for patienternes efterspørgsel, men kontrollen med priser, ydelser og 

omkostninger er relativt svag, jf. De Økonomiske Råd (2009). 

 

En overordnet sammenligning tyder på, at sundhedsudgifterne i forhold til BNP er lavere i lande 

med den integrerede offentlige model end i lande med Bismarck-modellen, mens USA har langt det 

højeste niveau for sundhedsudgifter som andel af BNP. Det danske valg af model synes således at 

være relativt velegnet til at styre de samlede udgifter.  

 

Offentlige sundhedsudgifter over livet og de demografiske udfordringer 

Sundhedsudgifterne knyttet til den enkelte person afhænger af personens helbredssituation. Derved 

får personens alder typisk betydning for udgiften, men nok så interessant betyder antallet af 

resterende leveår meget for sundhedsudgifterne uanset alder, jf. figur 3. I denne figur er personer, 

der levede i 2000, inddelt efter deres resterende levetid (frem til 2009). Figuren viser eksempelvis, 

at de gennemsnitlige sundhedsudgifter i år 2000, knyttet til personer i aldersgruppen 60-64 år, var 

over 90.000 kr. for personer, der døde i 2000-01, mens de var godt 40.000 kr. for personer, der døde 

i 2002-03 og kun godt 10.000 kr. for personer, der fortsat levede i 2009. De gennemsnitlige 

sundhedsudgifter for en given aldersgruppe er således højere, jo kortere tid der er til 

dødstidspunktet. Figuren viser også, at blandt de personer, der har relativt kort tid til 

dødstidspunktet, er sundhedsudgifterne særligt høje for børn op til 15-20 års alderen.  
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 Figur 3 Offentlige gennemsnitlige sundhedsudgifter på aldersgrupper for personer 

               med forskellig afstand til død i 2000 
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 Kilde: Egne beregninger på registerdata.  

 

Det fremgår generelt, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter for personer er højere, jo kortere den 

resterende levetid for de pågældende personer er, og det gælder uanset personernes alder. For 

personer over 90 år synes den resterende levetid ikke at betyde så meget, men det skyldes 

formodentlig, at der ikke indgår udgifter til hjemmepleje eller plejehjem i figur 3. 

 

Konsekvensen af, at sundhedsudgifterne i høj grad følger “afstand-til-død”, er ganske interessant for 

de fremtidige sundhedsudgifter, da længere levetid betyder, at den forventede afstand til død for en 

person i en given alder, fx 60 år, vil blive længere. Dette betyder alt andet lige, at sundhedsudgiften 

til en 60-årig eller en 70-årig må forventes at være lavere i 2030 end i 2013. Denne effekt benævnes 

ofte “sund aldring”. Den udgiftsmæssige konsekvens af sund aldring er, at sundhedsudgifterne ikke 

nødvendigvis stiger fuldt ud i takt med andelen af personer i de “dyre” aldersgrupper. 

 

Den sunde aldring vil altså have en modificerende indflydelse på den stigning i sundhedsudgifterne, 

der følger af befolkningens aldring. Befolkningen ældes dels som følge af generationseffekter, hvor 

eksempelvis de store årgange født i 1940’erne, 1950’erne og ind i 1960’erne bliver ældre, og dels 

fordi den forventede restlevetid stiger særligt for de, der allerede har nået en relativt høj alder, fx 60 

år. Forskydningen mod en ældre befolkning trækker i sig selv i retning af stigende 

sundhedsudgifter, da de gennemsnitlige sundhedsudgifter for den enkelte aldersgruppe er stærkt 

stigende med alderen, særligt fra omkring de 50 år, jf. figur 4. Den rene effekt fra den ændrede 

alderssammensætning modificeres så af effekten af sund aldring: I det omfang, de flere ældre 

skyldes længere restlevetid, vil sundhedsudgifterne stige mindre end proportionalt med de flere 

ældre.  
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 Figur 4 Aldersfordelte, gennemsnitlige sundhedsudgifter, 2007 
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 Anm.: De gennemsnitlige udgifter er forskellige for mænd og kvinder. 

 Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

 

De fremtidige sundhedsudgifter 

Udviklingen i de offentlige sundhedsudgifter kan deles op i et demografisk element og et ikke-

demografisk element. Det demografiske element dækker udgiftskonsekvenserne af ændringer i 

befolkningens alderssammensætning under hensyntagen til sund aldring. Det ikke-demografiske 

element dækker over andre ændringer i sundhedsudgifterne forårsaget af eksempelvis  større krav 

fra befolkningen som følge af velstandsudviklingen. 

 

Det første element under luppen er det demografiske element, hvor det vanskelige er at udskille 

betydningen af sund aldring. Dette er forsøgt gjort i De Økonomiske Råd (2009). Ved hjælp af 

registerdata kan man følge personer, der levede i 2000-2003, frem til 2009 og undersøge, hvordan 

de offentlige sundhedsudgifter i de enkelte alders- og kønskategorier for disse personer afhang af, 

om de døde efter 1, 2, 3, 4, 5, 6 år eller senere. På basis heraf kan man vurdere, hvordan 

sundhedsudgiften i den enkelte alders- og kønskategori vil udvikle sig fremover med den stigende 

levetid.  

 

Dernæst inddrages betydningen af de demografiske forskydninger som følge af forskelle i 

årgangenes størrelse, længere levetid, overlevelse og vandringer ind og ud af landet. Beregningerne 

er her gennemført på den økonomiske model DREAM, der har et omfattende befolkningsregnskab 

frem til 2100, og den indeholder detaljerede oplysninger om det offentlige forbrug, herunder 
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sundhedsudgifterne. Modellen er dermed meget velegnet til at beregne de langsigtede offentlige 

udgifter til sundhedsydelser. 

 

De demografiske elementer har store konsekvenser for de offentlige sundhedsudgifter, jf. figur 5. 

Selv under antagelse af uændret levetid vil den ændrede sammensætning på aldersgrupper, som 

primært skyldes generationseffekter, betyde, at de forventede offentlige sundhedsudgifter vil stige 

med tæt på 20% fra 2008 til 2035 (rød kurve). Inddrages længere levetid, hvor den trendmæssige 

stigning i levetiden antages at fortsætte (som det antages i DREAM), men uden at tage højde for 

sund aldring, er det forventningen, at udgifterne vil stige med ca. 30% frem til 2035 (grå kurve). 

Tages der højde for sund aldring, bliver den forventede stigning i sundhedsudgifterne frem til 2035 

med stigende levetid imidlertid “kun” 23-24% (grøn kurve). Generationseffekten trækker altså 

sundhedsudgifterne kraftigt opad, og levetidseffekten bidrager også, men modificeres ganske meget 

af effekten af sund aldring. 

 

 

Figur 5 Demografiske effekter på de offentlige udgifter til sundhed 
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 Anm.: Figuren viser alene de demografiske effekters betydning for udviklingen i de 

            offentlige sundhedsudgifter til individuelt konsum. Fast lønniveau (opgjort ved  

          de pris- og produktivitetskorrigerede sundhedsudgifter i DREAM modellen). 

 Kilde: DREAM model og egne beregninger. 

 

Inddrages de ikke-demografiske faktorer, er det illustrativt at analysere de senere års vækst i de 

offentlige sundhedsudgifter. Den gennemsnitlige, årlige reale vækst i sundhedsudgifterne var på 

2,4% i perioden 1993 til 2008. Den demografiske udvikling med sund aldring kan begrunde en årlig 

vækst på ca. 0,4%. Tilbage er en ikke-demografisk begrundet vækst på 1,9-2,0% pr. år. Da væksten 

i produktiviteten i perioden har været 1,6% pr. år, giver det en årlig såkaldt “mervækst” i de 
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offentlige sundhedsudgifter på 0,3-0,4% pr. år, en vækst som altså ligger udover det, der 

umiddelbart kan forklares ved den demografiske udvikling og velstandsudviklingen. 

 

Årsagerne til denne mervækst kan være, at når befolkningen bliver rigere, øges efterspørgslen efter 

og kravene til sundhedsydelser mere end proportionalt med de øgede indkomster (Wagners lov), at 

produktivitetsfremskridtene i sundhedssektoren har svært ved at følge med de generelle 

produktivitetsfremskridt (Baumols lov) samt fremkomsten af nye, kostbare behandlingsformer.  

 

Udgifterne til sundhedsydelser er steget endnu mere pr. år i perioden fra 1999 til 2008, hvor 

vækstbidraget fra ikke-demografiske kilder var på 2,8% pr år. Det svarer til en real mervækst i 

sundhedsudgifterne på 1,2% pr år. Det er dog velkendt, at væksten i sundhedsudgifterne kan svinge 

meget i korte perioder, så mervæksten vil næppe nå dette niveau over en længere årrække. Baseret 

på fortidens erfaringer synes en årlig mervækst i sundhedsudgifterne på 0,3% at være forventelig 

over en længere periode, og en mervækst på eksempelvis 0,6% kan heller ikke betragtes som helt 

udelukket. 

 

De fremtidige sundhedsudgifter kan opdeles i de to elementer baseret på en 

befolkningsfremskrivning, en antagelse om mervæksten og standardantagelser om udviklingen i 

BNP, eller rettere i produktiviteten. Det demografiske element vurderes at kunne fremskrives 

nogenlunde præcist over en længere årrække. Det ikke-demografiske element er mere usikkert og 

afhænger af den antagne mervækst. I figur 6 nedenfor betragtes årlige mervækstrater på hhv. 0%, 

0,3% og 0,6% Med en forsigtig mervækst på 0,3% om året (blå kurve) må de offentlige 

sundhedsudgifter forventes at vokse med godt 40% i reale termer frem til 2050. Hvis mervæksten 

bliver 0,6%. pr år (brun kurve), vil sundhedsudgifterne vokse med ca. 60% frem til 2050. Det er 

vanskeligt at vurdere størrelsen af mervæksten, da den blandt andet er et resultat af politiske 

prioriteringer. Al erfaring tyder imidlertid på, at der vil blive tale om mervækst, så en real stigning i 

sundhedsudgifterne over de næste små 40 år på 40-60%  må anses som sandsynlig.    
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Figur 6 Offentlige sundhedsudgifter og eksempler på årlig mervækst 
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Anm.: Se figur 5. 

 Kilde: DREAM model og egne beregninger. 

  

Det er de offentlige sundhedsudgifter i pct. af BNP, der har betydning for udviklingen i den 

skattemæssige finansieringsbyrde. Figur 7 viser derfor den udvikling i de offentlige 

sundhedsudgifter som andel af BNP, der følger af prognosen for sundhedsudgifterne som vist i figur 

6 samt af den underliggende antagelse om produktivitetsudviklingen. 

 

Med en moderat mervækst på 0,3% om året vil sundhedsudgifterne vokse fra ca. 6,8% af BNP i 

2008 til 9,6% i 2050 (blå kurve), en stigning på næsten 3 procentpoint. Hvis mervæksten i stedet 

bliver 0,6% pr. år, så stiger sundhedsudgifternes andel af BNP til 10,8% (brun kurve), altså med 4 

procentpoint. Der er under alle omstændigheder tale om et betragteligt offentligt 

finansieringsproblem. Ved en årlig mervækst på 0,3% svarer det til, at den statslige bundskat skal 

sættes op med ca. 4,5 procentpoint for at dække de stigende sundhedsudgifter. 
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Figur 7 Offentlige sundhedsudgifter i pct. af BNP 
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Anm.: Den lodrette streg angiver overgangen til prognose-år. 

Kilde: DREAM model og egne beregninger. 

 

Sammenfatning og konklusion 

Det danske sundhedssystem er overvejende et integreret offentligt system. I dette system skulle det 

være relativt enkelt at styre de offentlige udgifter til sundhedsydelser, men de danske udgifter til 

sundhed ligger alligevel på et relativt højt niveau. Et fælles træk for alle OECD-lande er, at de 

samlede udgifter til sundhed er vokset mere end BNP. 

  

I Danmark afholder det offentlige omkring 85% af alle sundhedsudgifter. Samtidig må det på basis 

af analyserne refereret i denne artikel forventes, at befolkningens krav til sundhedsydelser vil føre 

til, at sundhedsudgifterne vil vokse ganske betragteligt i pct. af BNP, sandsynligvis med mindst 3-4 

procentpoint frem til 2050. Med det overvejende offentligt finansierede danske sundhedssystem vil 

dette føre til et pres på de offentlige finanser. Dette pres kan håndteres ved at forøge de offentlige 

indtægter, hvilket basalt set kræver enten højere skatter eller flere beskæftigede, ved at reducere 

væksten i andre offentlige udgifter eller ved at en større del af sundhedsudgifterne afholdes af 

brugerne af sundhedsydelserne selv.  

 

En omfattende brugerbetaling vil kunne føre til fremvækst af et system baseret på private 

sundhedsforsikringer. Man kan spørge, om et system baseret på omfattende brugerbetaling og 

private sundhedsforsikringer er foreneligt med en fastholdelse af målsætningen om “let og lige 

adgang til ydelser fra sundhedsvæsenet”. 
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Under alle omstændigheder er det forventelige, fremtidige finansieringspres fra udgifter til 

sundhedsydelser så stort og voksende, at det rejser helt centrale samfundsmæssige diskussioner og 

nødvendiggør kritiske prioriteringer: Hvor går grænserne for, hvor meget der kan finansieres ved 

beskatning, hvilke besparelser på eller reformer af andre velfærdsordninger kan eventuelt skabe 

plads til en voksende sundhedssektor, og skal vi eventuelt gribe til systembrydende tiltag indenfor 

sundhedssektoren, selv i form af omfattende brugerbetalinger med medfølgende private 

sundhedsforsikringer for at håndtere finansieringsbyrden? 
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