Hurtig udredning kan give milliarder
Sundhedsministeren vil indføre en garanti for hurtig udredning i sundhedsvæsenet. Dansk
Erhverv og FOA bakker op om idéen, der potentielt kan give en samfundsmæssig gevinst på
op mod 5,4 mia. kr. ifølge nye beregninger.
Mange danskere er i dag midlertidigt uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Det er bekosteligt for
både den enkelte, virksomhederne og samfundet som helhed, fordi man ikke kan bidrage til værdiskabelse på
arbejdspladsen.
Sundhedsminister Astrid Krag har nu foreslået, at der indføres en såkaldt diagnosegaranti. Den idé bakker
både Dansk Erhverv og FOA op om, for nye beregninger viser, at hvis der indføres en garanti for hurtig
udredning i det danske sundhedsvæsen for alle patienter, så indebærer det en årlig samfundsøkonomisk
gevinst på 4-5,4 mia. kr.
”Vi hilser ministerens forslag velkomment, for der er ingen tvivl om, at der ligger et enormt potentiale på
dette område. Sund arbejdskraft er en forudsætning for vækst og velstand. Men vi vil selvfølgelig gerne se
den endelige tekst, før vi kan konkludere, om ministeren har valgt den rette model for en udredningsgaranti.
Vi er dog umiddelbart forbeholdne over for ministerens svækkelse af behandlingsgarantien, da det ikke
nytter noget med hurtig udredning og så efterfølgende ventetid på behandling, ” siger direktør i Dansk
Erhverv, Christian T. Ingemann.
”Investering i sunde og raske medarbejdere er en gevinst på mange niveauer: det offentlige reducerer
udgifterne til sygedagpenge og behandlinger, arbejdsgiverne oplever færre eller kortere sygemeldinger, og
den enkelte borger får bedre helbred og bibeholder en større indkomst. Og det er helt afgørende for de
danske virksomheder, at syge medarbejdere bliver raske og kommer tilbage til arbejdsmarkedet igen så
hurtigt som muligt,” siger han.
Også FOA hilser ministerens idé velkommen, hvis garantien kommer til at gælde for alle:
”Det er vigtigt, at en kommende udredningsgaranti kommer til at gælde alle borgere, for et af formålene med
en sådan garanti er, at vi sikrer mest mulig lighed i sundheden – både på det offentlige og det private
arbejdsmarked,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.
”FOA ønsker lighed i sundhedstilbuddene, så nogle grupper ikke favoriseres frem for andre. Det betyder
blandt andet, at ansatte i det private og det offentlige skal have adgang til at få diagnoser og behandling lige
hurtigt. Det er helt afgørende med en hurtig udredning. Både i forhold til samfundsøkonomien, men i høj
grad også for det enkelte menneske,” siger han.
En garanti for hurtig udredning kan se ud som følger:
• Der må højst gå 10 arbejdsdage fra henvisning fra praktiserende læge til første undersøgelse
foretages.
• Der må højst gå 10 arbejdsdage mellem hver undersøgelse.
• Der må højest gå 5 arbejdsdage fra en undersøgelse er foretaget til der gives svar til patienten.
For yderligere kommentarer kontakt:
Kommunikationsdirektør i Dansk Erhverv, John Veje på tlf. 41190555 eller jve@danskerhverv.dk.
Forbundsformand, Dennis Kristensen, FOA – Fag og Arbejde, telefon: 40184281

Bilag: Beregningsforudsætninger
Beregningen skal ses som det langsigtede potentiale, og der er i sagens natur en vis usikkerhed om et sådant
estimat (se nedenfor), men selv i et forsigtigt beregningsscenarie er der tale om et potentiale i
milliardklassen. En garanti for hurtig udredning vil kunne udgøre et meget vigtigt redskab til at indfri dette
potentiale.
Hos PensionDanmark kan man sikre patienter en udredning betydeligt hurtigere end i det generelle
sundhedssystem. Hvis det er muligt at opnå samme effektivitetsniveau andre steder, vil det kunne reducere
den unødvendige ventetid, der går til man får udredning, med i gennemsnit 50 dage per person.
Det er ikke givet, at sundhedssystemet umiddelbart vil kunne indfri samme potentiale. Det kan bl.a. kræve
visse ombygninger, ændrede arbejdsgange og andre tiltag. En udredningsgaranti vil være et væsentligt
bidrag, der kan hjælpe sundhedssystemet med at realisere dette samlede potentiale.
En reduktion af den tid der går, før man får stillet en diagnose og kan påbegynde et evt. behandlingsforløb,
vil få mange sygemeldte danskere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Ifølge tal fra DA’s
Arbejdsmarkedsrapport er der i gennemsnit 400.000 sygemeldinger på arbejdsmarkedet pr. år. Heraf har 32
pct. en varighed på 3-52 uger, hvilket svarer til 128.000 medarbejdere. Personer, hvis sygefravær er under 3
uger, vil normalt ikke få brug for udredning og behandling, da sådanne sygdomme ofte går i sig selv.
Personer, hvis sygefravær varer længere end 52 uger, vil i mange tilfælde glide ud af arbejdsmarkedet eller få
deres jobfunktioner erstattet på arbejdspladsen. Det antages derfor konservativt, at hurtig udredning vil
kunne reducere sygdomsforløbet med i gennemsnit 50 dage for 128.000 danskere på arbejdsmarkedet hvert
år.
En udredningsgaranti vil gælde alle danskere, men den positive samfundsøkonomiske effekt opstår i kraft af,
at personer i beskæftigelse kan reducere længden af deres fravær fra arbejdsmarkedet, således at
arbejdsudbuddet øges.
Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige månedsløn på arbejdsmarkedet 36.539 kr. (2010). Fordelt
over 365 kalenderdage giver ordningen en gennemsnitlig gevinst på 1.251 kr. for hver dag, et
sygefraværsforløb reduceres (opjusteret fra 2010 til 2012-niveau ud fra Det Økonomiske Råds
lønudviklingsprognose). Vi antager således, at den samfundsøkonomiske gevinst er givet ved denne
gennemsnitlige lønindkomst.
Det er imidlertid ikke alle de 128.000 langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet, som har behov for udredning.
Erfaringer fra MedHelp viser, at 33 pct. af langtidssygemeldingerne hos deres kunder skyldes faktorer, hvor
hurtig udredning ikke vurderes at være relevant. Der er en væsentlig usikkerhed omkring dette, idet der dog
ikke findes samlet statistik for årsager til sygefravær på arbejdsmarkedet.
Antager vi, at det samme forhold gælder generelt, er det i alt 85.760 forløb, som kan blive afkortet med i
gennemsnit 50 dage, ud fra PensionDanmarks erfaringer. På grund af usikkerheden om dette estimat er der
også regnet på et mere forsigtigt scenarie, hvor det kun er halvdelen af de langtidssygemeldte (3-52 uger),
som vil få gavn af udredningsgarantien.
Ud fra disse antagelser er der et potentiale for en samfundsøkonomiske gevinst på 5,4 mia. kr. ved, at
danskere på arbejdsmarkedet hurtigere kommer tilbage i arbejde. En garanti for hurtig udredning vil kunne
realisere en stor del af dette samfundsøkonomiske potentiale.
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Kilde: Pension Danmark, MedHelp, DA, Danmarks Statistik, DØR og Dansk Erhverv
* Der findes ikke samlet statistik på arbejdsmarkedet for, hvor mange personer der årligt behov for en
egentlig udredning. Beregningen er derfor foretaget ud fra erfaringerne fra sundhedsvirksomheden
MedHelp, som har opgjort det ud fra kunderne. Selvom der herved er en vis usikkerhed om det præcise
omfang, er der under alle omstændigheder tale om en væsentlig effekt i milliardklassen.
Som fremhævet oven for er der i sagens natur væsentlige, men nødvendige, usikkerhedsmomenter i
beregningen. Derfor er der beregnet et mere forsigtigt scenarie, hvor behovet for udredning antages kun at
være halvdelen af de sygemeldte personer (3-52 uger). Dette giver et samlet potentiale på 4 mia. kr. ved
hurtig udredning.
Dette er illustreret i den nedenstående figur, som vise sammenhængen mellem den samlede
samfundsøkonomiske besparelse i mia. kr. og andelen af de langtidssygemeldte (3-52 uger), der antages at
kunne afkorte deres sygeforløb med i gennemsnit 50 dage. Som det ses er der i et forsigtigt scenarie tale om
et samlet besparelsespotentiale på godt 4 mia. kr., og på 5,4 mia. kr. i basis-scenariet.
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