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27. april 2014 

 

Pressemeddelelse 

Ventetider i sundhedsvæsenet koster samfundet dyrt 

Nye tal viser, at det ellers positive fald i ventetiderne i sundhedsvæsenet er 

stagneret. Det er dårligt nyt både for patienterne og samfundsøkonomien, og 
der er behov for nye politiske initiativer. Der er meget at spare ved en hurtig 
indsats. Det viser en ny analyse som Dansk Erhverv og Brancheforeningen for 

privathospitaler og klinikker (BPK) har lavet.  

Efter regeringen indførte differentieret behandlingsgaranti pr. 1. januar 2013 er 
ventetiden i sundhedsvæsenet faldet fra 52 dage i 2012 til 51 dage i 2013. 

Udviklingen er umiddelbart positiv, men tallet skal sammenstilles med et fald på hele 
15 dage i perioden 2009-2012. 

”Da regeringen indførte den differentierede behandlingsgaranti, glemte man, at 

ventetid ikke er gratis. I den tid personerne er sygemeldte går samfundet glip af den 
arbejdskraft og værdiskabelse, de kunne have bidraget med. Samtidig koster det den 
danske statskasse dyrt i ekstraomkostninger til især sygedagpenge,” siger Anette 

Damgaard, sundhedspolitisk chef i Dansk Erhverv.  

En tidligere analyse offentliggjort i 2012 viser, at en måneds ventetid på 30 hyppige 
behandlinger koster et tab i arbejdsudbud på 1.300 årsværk. Omkostningerne ved en 

måneds ventetid på disse udvalgte behandlinger kan samtidig opgøres til ca. 500 mio. 
kr. på de offentlige budgetter og en samlet samfundsomkostning svarende til et BNP-
fald på 0,9 mia. kr. 

”Regeringens differentierede behandlingsgaranti, der har forlænget garantien på de 
fleste behandlinger med en måned, bremser den ellers positive udvikling, vi har set på 
området de senere år. Hvis ventetiden skal yderligere ned, skal der gennemføres nye 

politiske initiativer,” siger sekretariatschef for BPK Rasmus Hylleberg. 

”Konkret har vi fire forslag, som kun kræver politisk vilje at gennemføre – de koster 
ikke noget, de vil højne patienttilfredsheden og sikre en hurtig effekt på ventetiderne. 

Det er besynderligt, hvis politikerne synes, vi har råd til at lade dette område passe 
sig selv, mens vi alle andre steder i samfundet plukker de lavthængende frugter, når 
det er til samfundets bedste,” siger han. 

De fire forslag er følgende: 
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 1 måneds behandlingsgaranti. En tilbagevenden til 1 måneds 

behandlingsgaranti vil reducere ventetiden til gavn både for den enkelte borger 
og samfundsøkonomien.  

 
 Sæt patienten i centrum. Patienter bør visiteres til det sygehus, som har kortest 

ventetid, hvad enten det er privat eller offentligt. Det gør Region Sjælland i dag 

på en række områder med gode erfaringer.  
 

 Forsøg med frit valg fra dag 1. Et forsøg med reelt frit valg på udvalgte typer af 
behandlinger, fx åreknuder, knæoperationer eller brok vil formentlig give 
ventetiderne et markant ryk nedad og øge velfærden.  

 

 Bedre information til patienterne: Regionerne bør styrke patient-informationen, 

således at det er tydeligt for patienterne, hvilke muligheder den enkelte har. 

Det vil få flere til at anvende det frie valg i sundhedsvæsenet. 

 

For yderligere oplysninger kontakt  
 

Sekretariatschef for BPK Rasmus Hylleberg på tlf. 9137 3103 eller mail 
rhy@privathospitaler.dk. 

 
Sundhedspolitisk chef i Dansk Erhverv Anette Damgaard på tlf. 9137 3114 eller mail 
ada@danskerhverv.dk 

 

 

- Se figurer fra analysen på side 3 
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Figurer fra analysen  
 

Figur 2: Gennemsnitlig ventetid på operation 

 
Kilde: Statens Serum Institut 

 
 
 
Figur 3: Omkostninger for den offentlige balance hvis beskæftigelsen reduceres med 
1.300 årsværk 

 Mio. kr. om året 

Forøgelse af forsørgelsesudgifter, netto* 172 

Reduktion af skatteprovenu** 345 

Total 517 

*Fraregnet tilbageløb, dvs. overførsler efter skat 
**Skatteprovenuet dækker alle former for skatter, herunder indkomstskatter 
Kilde: Modelberegning, Dansk Erhverv 

 

 

 

 

 


