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Kapitel 1 
Indledning og sammenfatning 
 
1.1. Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens kommisso-

rium 
 
Aldringen af befolkningen vil i en årrække fremover medføre et pres på de 
offentlige finanser. Set i sammenhæng med, at der kun i begrænset om-
fang er mulighed for at øge beskæftigelsen vil rammerne for udviklingen i 
det offentlige forbrug være relativt snævre i de kommende år. Der er der-
for behov for en forholdsvis stram styring af de offentlige udgifter, og mu-
lighederne for forbedringer af den offentlige service vil i høj grad være be-
tinget af, at der frigøres ressourcer gennem bedre arbejdstilrettelæggelse 
m.v.  
 
Det gælder også sygehusområdet, hvor det har høj politisk prioritet at øge 
behandlingsaktiviteten med henblik på at nedbringe ventetiderne. En væ-
sentlig udfordring på sygehusområdet er at øge antallet af behandlinger i 
en situation med begrænsede personaleressourcer og under hensyntagen 
til de overordnede udgiftspolitiske rammer.  
 
Takststyring indebærer, at bevillingernes størrelse er knyttet direkte til ak-
tiviteten. Takststyring kan derfor medvirke til at understøtte en høj akti-
vitet.  
 
Takststyring svækker imidlertid som udgangspunkt styringen af de sam-
lede udgifter. 
 
Et centralt spørgsmål er, om – og i givet fald hvordan – takststyring kan 
bidrage til at øge omkostningsproduktiviteten og dermed realisere en hø-
jere aktivitet inden for en given udgiftsmæssig ramme, end hvad der ville 
være muligt ved en fortsættelse af det nuværende styringssystem.  
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Regeringens Økonomiudvalg besluttede på den baggrund at nedsætte en 
arbejdsgruppe om takstfinansiering (i det følgende takststyring)1 på syge-
husområdet.  
 
I henhold til arbejdsgruppens kommissorium, jf. boks 1.1, har arbejds-
gruppen haft til opgave:  
 
• at belyse fordele og ulemper ved en større grad af takststyring på syge-

husområdet 
• at redegøre for de mere principielle overvejelser, som knytter sig til 

takststyring 
• at vurdere forskellige modeller for taksternes niveau og takststruktur 

med udgangspunkt i en målsætning om at øge produktionen og sam-
tidigt forbedre produktiviteten i sygehusvæsenet 

• at vurdere, hvorledes kvaliteten i behandlingerne kan fastholdes og 
styrkes 

• at redegøre for erfaringer med takststyring i danske amter og diverse 
nabolande 

• at skitsere perspektiverne for den fremtidige organisering inden for sy-
gehusvæsenet i lyset af ændrede styringsformer. 

                                                 
1 Arbejdsgruppen har valgt konsekvent at anvende begrebet takststyring i stedet for takst-
finansiering, da denne betegnelse skønnes mere retvisende. Takster er først og fremmest 
adfærdsregulerende og således et styringsinstrument, mens selve finansieringen af syge-
husvæsenet er baseret på skatter.  
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Boks 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 
Kommissorium for arbejdsgruppe om takstfinansiering på sygehusområdet 

Et stærkt offentligt sygehusvæsen med gratis behandling for alle skal være den absolutte 
grundsten i sygdomsbehandlingen. Men der er behov for en bedre udnyttelse af de af-
satte ressourcer og en afkortning af ventelisterne i sundhedssektoren. 

Udfordringerne i sygehusvæsenet er at øge antallet af behandlinger i en situation med 
begrænsede personaleressourcer og under hensyntagen til de overordnede udgiftspoliti-
ske rammer. Det stiller krav til produktiviteten og effektiviteten i opgaveløsningen. 
Med henblik på at sikre et stærkt sundhedsvæsen med gratis behandling til alle og med 
muligheder for frit valg kan det overvejes at sikre en tættere sammenhæng mellem sy-
gehusenes præstationer og finansieringen. 

Takstfinansiering på sygehusområdet giver i sig selv et større fokus på antallet af be-
handlinger og tilskynder til øget aktivitet. Takstfinansiering udgør imidlertid også en 
meget betydelig styringsmæssig udfordring. De hidtidige erfaringer indikerer en risiko 
for ukontrolleret udgiftsvækst og faldende produktivitet. 

Der nedsættes på den baggrund en arbejdsgruppe, der har til opgave at vurdere fordele 
og ulemper ved en større grad af takstfinansiering på sygehusområdet under hensynta-
gen til regeringens overordnede udgiftspolitiske målsætninger, og i den sammenhæng 
redegøre for de mere principielle overvejelser, som knytter sig til takstfinansiering.  

Arbejdsgruppen skal vurdere forskellige modeller for taksternes niveau og takststruk-
tur, med udgangspunkt i en målsætning om at øge produktionen og samtidig forbedre 
produktiviteten i sygehusvæsenet. Arbejdsgruppen skal endvidere forholde sig til hvor-
dan kvaliteten i behandlingerne kan fastholdes og styrkes. Arbejdsgruppen skal ligele-
des skitsere perspektiverne for den fremtidige organisering indenfor sygehusvæsenet i 
lyset af ændrede finansieringsformer. 

Arbejdsgruppen skal inddrage erfaringer fra amterne og inddrage internationale erfa-
ringer, herunder erfaringer fra f.eks. Norge, Sverige og Frankrig. 

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand). Amtsrådsfor-
eningen og H:S kan inddrages i arbejdet i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt. 
Desuden vil arbejdsgruppen have mulighed for at inddrage eksterne eksperter på om-
rådet.  

Arbejdsgruppen afrapporterer den 1. oktober 2002. 
 
En række af de spørgsmål, som arbejdsgruppen har fået i opdrag at belyse, 
er tillige taget op i indenrigs- og sundhedsministerens rådgivende udvalg. 
For at koordinere arbejdet har et udkast til sammenfatningen af arbejds-
gruppens rapport derfor været drøftet i det rådgivende udvalg den 14. no-
vember 2002.  
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Det rådgivende udvalg har i høj grad fokuseret på spørgsmålet om den 
fremtidige organisering af sygehusvæsenet, som også vil være helt centralt 
i forhold til Strukturkommissionens arbejde. Arbejdsgruppen har på den 
baggrund valgt ikke at tage spørgsmålet op i denne sammenhæng.  
 
I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Finansministeriet 
(formandskab). Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde i december  
2002. 
 
Indholdet i arbejdsgruppens rapport er sammenfattet i det følgende:  
 
I afsnit 1.2. beskrives takststyring som styringsprincip og sammenlignes i 
den forbindelse med rammestyring. I afsnit 1.3 beskrives de grundlæg-
gende vilkår på sygehusområdet, som er centrale for, hvorledes et takststy-
ringssystem mest hensigtsmæssigt kan udformes. I afsnit 1.4 diskuteres, 
hvorledes hensyn til en høj aktivitet, en høj grad af udgiftskontrol, en høj 
omkostningsproduktivitet, høj kvalitet i behandlingen samt hensynet til 
en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering så vidt muligt kan tilgodeses 
hver for sig. 
 
I afsnit 1.5. beskrives de foreløbige erfaringer med takststyring inden for 
sygehusvæsenet i Danmark. I afsnit 1.6. beskrives erfaringerne med an-
vendelse af takststyring inden for sygesikrings- og uddannelsesområderne. 
I afsnit 1.7. beskrives erfaringerne med anvendelse af takststyring i Norge, 
Sverige og Frankrig. 
 
I afsnit 1.8 diskuteres, hvorledes de principielle overvejelser samt de for-
skellige erfaringer med takststyring kan anvendes ved fastlæggelse af tak-
sternes niveau, virkninger af forskellige takstmodeller, og hvorledes der 
over tid sikres udligning af produktivitetsforskelle mellem sygehuse. Ka-
pitlet rundes af med en sammenfattende vurdering af fordele og ulemper 
ved takststyring, jf. afsnit 1.9. 
 
Afsnittene 1.2-1.8 sammenfatter den mere uddybende beskrivelse i kapit-
lerne 2-8 således, at afsnit 1.2. sammenfatter de centrale budskaber fra 
kapitel 2, afsnit 1.3 sammenfatter budskaberne fra kapitel 3 osv. 
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1.2. Takststyring som styringsprincip 
 
Takststyring indebærer som udgangspunkt en automatisk kobling mellem 
bevillingernes størrelse og den præsterede aktivitet. Det kan sikre, at der 
automatisk tilflyder flere ressourcer til de enheder, som præsterer en høj 
aktivitet og omvendt færre ressourcer til enheder med lav aktivitet.  
 
Den automatiske bevillingstilpasning er den centrale forskel i forhold til 
rammestyring, som hidtil har været den dominerende styringsmodel i sy-
gehussektoren og i store dele af den offentlige sektor i øvrigt. Rammesty-
ring indebærer, at bevillingernes størrelse fastlægges via politiske og/eller 
ledelsesmæssige beslutninger. Et væsentligt hensyn bag anvendelsen af 
rammestyringsprincippet har været at sikre en høj grad af budgetsikker-
hed.  
 
Både takst- og rammestyring kan konkret tilrettelægges på mange forskel-
lige måder og kan i praksis i betydelig grad tilnærmes hinanden. Begge 
styringssystemer bygger også – som udgangspunkt – på en decentralise-
ring af budgetansvaret, ligesom den økonomiske styring i begge tilfælde 
kan suppleres med andre styringsværktøjer. 
 
Automatikken i et takststyringssystem indebærer som udgangspunkt, at 
de samlede udgifter for den bevilgende myndighed afhænger direkte af 
aktiviteten og taksternes niveau. Virkningerne i forhold til udgiftsstyrin-
gen kan dog modificeres ved at indbygge elementer såsom trinvise reduk-
tioner af taksterne med stigende aktivitet, afregningslofter e.l. i en takst-
styringsmodel. 
 
Takststyring indebærer tilsvarende, at indtægterne på det enkelte sygehus 
vil afhænge af den faktiske aktivitet. Dette kan indebære, at økonomiske 
overvejelser får en større direkte betydning for sygehusenes dispositioner 
sammenlignet med rammestyring. 
 
Den ledelsesmæssige indsats og rammerne herfor - herunder at vilkårene 
for afregningen kendes på forhånd – vil have afgørende betydning for de 
opnåede resultater, uanset hvilket styringssystem, der anvendes, og uanset 
den konkrete udformning heraf.  
 
Produktionen af sygehusydelser er meget kompleks og fordrer medvirken 
af mange personalegrupper og hjælpefunktioner. Virkningen af takststy-
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ring på sygehusniveau vil i høj grad bero på samspillet med interne afreg-
nings- og styringssystemer. Det diskuteres ikke nærmere i denne rapport, 
hvordan dette konkret skal ske, idet det ikke vurderes muligt at opstille 
almengyldige modeller herfor. Samtidig er det under alle omstændigheder 
en helt central ledelsesopgave, jf. boks 1.2. 
 
Boks 1.2. Centrale karakteristika ved takst- og rammestyring 
• Takststyring indebærer som udgangspunkt en automatisk kobling mellem bevillin-

gernes størrelse og den præsterede aktivitet, således at en større aktivitet automatisk 
udløser større bevillinger og omvendt.  

• Rammestyring indebærer som udgangspunkt, at ændringer af bevillingernes størrel-
se er betinget af politiske og/eller ledelsesmæssige beslutninger. 

• Både takst- og rammestyring kan konkret tilrettelægges på mange forskellige måder. 
Begge styringsprincipper kan udformes på en måde, så de i høj grad tilnærmes hin-
anden, ligesom de begge kan suppleres med andre styringsværktøjer end rent øko-
nomiske. 

• En central forskel er den automatik i bevillingstilpasningen, som er kernen i et 
takststyringssystem. 

• Elementer som f.eks. grundbevillinger, variable takster og/eller loft over den samle-
de afregning kan bidrage til en større styringsmæssig præcision i et takststyringssy-
stem. 

• For både rammestyring og takststyring gælder det, at virkningen af styringsprincip-
pet i høj grad vil bero på den ledelsesmæssige indsats og samspillet med interne af-
regnings- og styringssystemer. 

 
Taksterne kan knyttes til forskellige aktivitetsmål, som f.eks. sengedage, 
udskrivninger, patientforløb eller enkeltydelser. Valget af hvilke(t) aktivi-
tetsmål en takststyringsmodel skal bygges op om, må især bero på hvilke 
aktiviteter, der ønskes fremmet, samt en afvejning af faktorer som gen-
nemskuelighed, administrerbarhed og hensigtsmæssige incitamenter, jf. 
boks 1.3. 
  



Kapitel 1 

13 
 

 
Boks 1.3. Forudsætninger m.v. for anvendelse af takststyring 
Anvendelse af takststyring forudsætter:  

• At der kan tilvejebringes solide aktivitetsmål, der er kontrollerbare og afspejler de 
aktiviteter, som ønskes fremmet. 

Takstsystemet bør så vidt muligt være: 

• Gennemskueligt for de relevante aktører, herunder bør bl.a. vilkårene for afregnin-
gen være kendt på forhånd. 

• Administrativt enkelt. 

 
Kompleksiteten af sygehusenes produktion indebærer, at der vil være et 
vist trade-off mellem forudsætningerne om, at afregningen skal ske på et 
grundlag, der afspejler den faktiske aktivitet og samtidig være gennem-
skueligt. 
 
Takststyring kan anvendes på flere forskellige niveauer: Mellem en bevil-
gende myndighed og et udførende sygehus (f.eks. amter/sygehuse) og 
mellem myndigheder på forskelligt niveau (f.eks. stat/amter eller am-
ter/kommuner).  Herudover kan takster anvendes ved afregning mellem 
forskellige myndigheder på samme niveau (f.eks. to amter). Takststyring 
kan også både anvendes i integrerede modeller, hvor myndigheden ejer de 
berørte sygehuse og i køber/sælger modeller, hvor sygehusene f.eks. er ejet 
af en anden myndighed, af private eller er selvejende. Diskussionen i den-
ne rapport fokuserer på afregningen mellem bevilgende myndighed og sy-
gehuse, idet de øvrige anvendelsesformer dog også berøres i kapitel 8. 
 
1.3. Grundlæggende vilkår på sygehusområdet 
 
Det danske sygehusvæsen er blandt andet karakteriseret ved, at  
 
• den enkelte patient har fri og lige adgang til sygehusbehandling2,  
• der er frit valg mellem sygehuse og 
• udgifterne er skattefinansierede.  
 
Disse grundlæggende præmisser har stor betydning for, hvordan styringen 
af sygehusene kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Det gælder især det 

                                                 
2 I ikke-akutte tilfælde forudsætter sygehusbehandling dog henvisning fra en læge. 
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forhold, at sygehusbehandling er gratis for den enkelte patient, men også 
det frie valg er væsentligt. 
 
Tærsklen for henvisning af en patient til sygehusbehandling kan ikke fast-
lægges entydigt. I praksis vil der altid være en stor gråzone, inden for hvil-
ken de rådgivende fagpersoner har mulighed for at påvirke den realiserede 
efterspørgsel efter sygehusbehandling via ændringer i henvisningspraksis. 
Ud over den enkelte læges skøn og evt. ventetiden til behandling, vil 
tærsklen for henvisning i meget høj grad variere med udviklingen i be-
handlingsmuligheder og teknologi. Det kan generelt konstateres, at bl.a. 
udviklingen af nye og ofte mere skånsomme behandlingsmetoder fører til 
flere henvisninger bl.a. som følge af færre kontraindikationer. 
 
Konsekvensen af, at sygehusbehandling er gratis for den enkelte patient, og 
at der ikke er nogen klar tærskel for behandling, er blandt andet, at den po-
tentielle efterspørgsel efter sygehusbehandling er meget stor – i praksis stort 
set umættelig inden for realistiske økonomiske rammer. 
 
I et system, hvor ydelserne er skattefinansierede, må kapaciteten i syge-
husvæsenet og de samlede udgifter derfor fastlægges via en politisk 
prioritering, jf. boks 1.4.  
 
Boks 1.4. Efterspørgslen efter sygehusydelser og styringen af den sam-
lede kapacitet 
• De enkelte patienter har fri og lige adgang til sygehusbehandling. 

• Tærsklen for henvisning til sygehusbehandling kan ikke fastlægges entydigt. Tærsk-
len kan påvirkes af flere forhold, herunder f.eks. ventetider. Også udviklingen af 
nye og mere skånsomme behandlingsmetoder kan øge antallet af henvisninger. 

• Den potentielle efterspørgsel efter sygehusbehandling er i praksis stort set umættelig 
inden for realistiske økonomiske rammer.  

• Skattefinansieringen af sygehusydelserne indebærer, at kapaciteten i sygehusvæsenet 
og det samlede udgiftsniveau må fastlægges ved en politisk prioritering. 

• Styring af kapaciteten og udgifterne alene på baggrund af efterspørgslen vil føre til 
et meget stort forbrug af sygehusydelser og vil ikke være foreneligt med målsætnin-
gerne om udviklingen i de offentlige udgifter. 

 
Hvis styringen af kapacitet og udgifter alene baserede sig på den bagved-
liggende efterspørgsel, ville det føre til et meget stort forbrug af sygehus-
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ydelser. Det ville derfor ikke være foreneligt med målsætningerne om ud-
viklingen i de offentlige udgifter. 
 
Kravet om kapacitetsstyring indebærer ikke nødvendigvis, at sygehusene 
ikke kan have en betydelig dispositionsfrihed i forhold til konkrete inve-
steringer. Kravet har således primært betydning for, hvordan bevillinger 
til kapitaludgifter udmåles og besluttes.  
 
Anvendelsen af takststyring forbindes ofte med en øget grad af konkur-
rence, fordi den automatiske omflytning af midler, som er en central me-
kanisme i takststyringen, ses som en drivkraft, der tilsvarende automatisk 
medvirker til en omkostningsminimerende adfærd på sygehusene. 
 
Efterspørgselsmekanismen og den prisdannelse, der karakteriserer et al-
mindeligt marked, gælder imidlertid ikke på sygehusområdet, idet patien-
ten ikke selv betaler for behandling. Det indebærer, at patientstrømmene 
ikke er betinget af hensyn til omkostningsproduktivitet og derfor ikke bi-
drager til, at midlerne automatisk vil blive ført videre til de mest effektive 
udbydere. Fravalget af bestemte udbydere på grund af ineffektivitet påhvi-
ler derfor bevillingsgiverne, og dette kan være en politisk vanskelig beslut-
ning bl.a. på grund af hensynet til en rimelig geografisk dækning. Afhæn-
gigt af den faktiske udformning af takststyringsmodeller, herunder især 
taksternes niveau og struktur, kan takststyring imidlertid medvirke til at 
lægge et økonomisk pres på de mindre effektive sygehuse, jf. senere. 
 
Væsentlige forudsætninger for, at der kan opnås en meningsfuld konkur-
rence mellem udbyderne af sygehusydelser er bl.a., at 
 
• der kan etableres en reel konkurrence mellem flere udbydere inden for 

et geografisk afgrænset område, 
• det er muligt at specificere mængde og kvalitet af den produktion, som 

udbyderne skal levere, 
• der er en reel trussel om lukning af sygehuset eller enkelte afdelinger. 
 
På grund af bl.a. sygehusydelsernes kompleksitet og behovet for en rimelig 
geografisk dækning vurderes mulighederne for en effektiv konkurrence 
mellem sygehusene at være begrænset til en mindre del af sygehusenes 
produktion – især visse planlagte behandlinger. Det indebærer, at anven-
delse af takststyring ikke automatisk kan forventes at føre til produktivi-
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tetsgevinster. Det vil i høj grad afhænge af taksternes niveau og struktur, 
og af at der lægges et effektivt pres på sygehusledelsen. 
 
I stedet for priskonkurrence kan der dog være konkurrence mellem syge-
husene på patientoplevet kvalitet.  
 
1.4. Vigtige hensyn i forhold til takststyring på sygehusom-

rådet 
 
En væsentlig udfordring på sygehusområdet er at øge antallet af behand-
linger i en situation med begrænsede personaleressourcer og under hen-
syntagen til de overordnede udgiftspolitiske rammer. Valget af styrings-
princip og den konkrete indretning heraf har betydning for, i hvilket om-
fang det er muligt at håndtere udfordringen samtidig med, at der fasthol-
des en høj kvalitet af behandlingen og en hensigtsmæssig lægefaglig prio-
ritering.  
 
Givet den fri og lige adgang til sygehusbehandling skal den valgte sty-
ringsmodel så vidt muligt understøtte følgende hensyn: 
 
• en høj aktivitet, 
• en høj grad af udgiftskontrol, 
• en høj omkostningsproduktivitet, 
• en høj kvalitet i behandlingen, 
• en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering på sygehusene. 
 
Disse hensyn kan være indbyrdes modstridende. I praksis vil det være van-
skeligt at udforme et økonomisk styringssystem, som tilgodeser alle hensyn 
i fuldt omfang. Den konkrete udformning må derfor bero på en afvejning 
mellem de forskellige hensyn, ligesom styringssystemet under alle omstæn-
digheder må suppleres med en række andre styringsværktøjer.  
 
I det følgende gennemgås betydningen af hvert af de fem hensyn i forhold 
til udformningen af et takststyringssystem hver for sig.  
  
Følgende centrale forudsætninger er lagt til grund for disse betragtninger: 
 
• at sygehusenes indtægter som udgangspunkt omsættes i omkostninger, 

idet sygehusene antages at fungere efter et hvile-i-sig-selv princip,  
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• at det ikke vurderes muligt at etablere en effektiv konkurrence, 
• at sygehusledelsen kan disponere frit over alle indtægter og kan overfø-

re over- og underskud mellem budgetperioderne, 
• at sygehusene modtager grundbevillinger, såfremt taksterne er lavere 

end sygehusenes gennemsnitlige totale omkostninger. Hvis taksterne 
indebærer en relativt lav dækningsgrad i forhold til de gennemsnitlige 
omkostninger, forudsætter det relativt store grundbevillinger og om-
vendt. 

 
Der er ikke taget stilling til: 
 
• Hvordan de økonomiske incitamenter på sygehusniveau kanaliseres ud 

til de kliniske afdelinger og hjælpefunktioner m.v. gennem de interne 
afregningssystemer.  

• Hvordan ledelsen og personalet i øvrigt kan tilskyndes til at forfølge de 
ønskede målsætninger gennem økonomiske incitamenter eller på an-
den vis. 

 
Disse forhold vil i praksis have stor betydning for resultaterne af takststy-
ring, men vurderes at være en central ledelsesmæssig opgave, uanset det 
konkrete styringssystem. 
 
Det skal understreges, at betragtningerne ikke tager udgangspunkt i en 
bestemt afregningsmodel, men er af generel karakter. 
 
Hensynet til høj aktivitet 
I et takststyringssystem vil der være en økonomisk tilskyndelse til at øge 
aktiviteten så længe, der er mulighed for at producere flere ydelser til en la-
vere omkostning end taksten for den ekstra aktivitet. Den økonomiske til-
skyndelse til at øge aktiviteten afhænger således af taksternes dæknings-
grad i forhold til omkostningerne.  
 
Størrelsen af de faktiske (og potentielle) marginalomkostninger vil bl.a. be-
ro på, om produktionen er tilrettelagt optimalt, på kapacitetsudnyttelsen 
og på sygehusenes fysiske rammer m.v.  
 
Hvis produktionen ikke er tilrettelagt optimalt, vil der – over et vist stræk 
– kun være lave marginale omkostninger ved at øge produktionen gennem 
bedre arbejdstilrettelæggelse mm. Hvis omfanget af ineffektivitet i ud-
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gangspunktet er betydeligt, kan der med en takst, som giver en begrænset  
dækning af lønomkostninger potentielt være mulighed for en betydelig 
udvidelse af aktiviteten, idet det vil være muligt for sygehuset at opnå et 
positivt dækningsbidrag ved øget produktion. 
 
Hvis produktionen – givet de fysiske rammer – er tilrettelagt optimalt, og 
kapacitetsudnyttelsen er meget høj, vil de marginale omkostninger ved at 
øge produktionen være høje, f.eks. som følge af overarbejdsbetaling til per-
sonalet. I så fald vil det være nødvendigt, at taksten giver dækning af de 
marginale lønomkostninger, hvis der skal være en økonomisk tilskyndelse 
til at udvide aktiviteten. 
 
Der er en række omkostninger til materialer o. lign. som f.eks. medicin og 
implantater, som varierer direkte med det faktiske antal behandlinger3, 
uanset arbejdstilrettelæggelse og kapacitetsudnyttelse. De faktiske margi-
nalomkostninger ved en given behandling vil som udgangspunkt mindst 
modsvare disse omkostninger (marginale omkostninger ekskl. løn).  
 
En takst, som er lidt højere end de marginale omkostninger ekskl. løn, vil 
indebære en økonomisk tilskyndelse på sygehusniveau til at øge aktiviteten 
inden for rammerne af de givne personaleressourcer og den fysiske kapaci-
tet. 
 
En takst, som er lidt højere end de samlede marginale omkostninger (dvs. 
inkl. løn), vil indebære en økonomisk tilskyndelse til at øge aktiviteten in-
den for rammerne af den givne fysiske kapacitet. 
 
En generel anvendelse af takster, som svarer til de gennemsnitlige totale 
omkostninger, vil indebære, at den samlede kapacitet fastlægges af sygehu-
sene. Det vil indebære, at det samlede udgiftsniveau fastsættes uden en po-
litisk prioritering, og givet den stort set umættelige efterspørgsel efter syge-
husydelser vil det alt andet lige resultere i uforholdsmæssigt høje udgifter. 
Generelt gælder det, at jo højere taksten er, jo større tilskyndelse vil der 
være til at øge aktiviteten, jf. boks 1.5. 

                                                 
3 Opgjort pr. enhed må disse omkostninger antages at være relativt konstante uafhængigt 
af aktivitetsniveauet og tilstedeværelsen af evt. stordriftsfordele eller –ulemper. 
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Boks 1.5. Hensynet til høj aktivitet 
• Takststyring giver en økonomisk tilskyndelse på sygehusniveau til at øge aktivite-

ten, hvis taksten er højere end omkostningerne ved at producere en ekstra enhed. 

• Hvis produktionen ikke er tilrettelagt optimalt, og kapacitetsudnyttelsen er lav, vil 
aktiviteten kunne øges inden for de bestående personale- og kapitalressourcer. Der-
med vil en takst, som kun er lidt højere end de marginale omkostninger ekskl. løn 
give en økonomisk tilskyndelse til at øge produktionen. 

• Hvis produktionen derimod er tilrettelagt optimalt og kapacitetsudnyttelsen er høj, 
vil øget aktivitet forudsætte, at taksten giver dækning for ekstra lønomkostninger. 

• Jo højere taksten er, jo stærkere vil tilskyndelsen til øget aktivitet være. 

 
Hensynet til at sikre en høj grad af udgiftskontrol  
Da efterspørgslen efter sygehusbehandling er meget stor – i praksis stort 
set umættelig inden for realistiske økonomiske rammer – og udgifterne til 
sygehusvæsenet er skattefinansierede, må det samlede udgiftsniveau fast-
lægges ved en politisk prioritering. Det er derfor centralt, at det økonomi-
ske styringssystem understøtter en overordnet styring af udgifterne til sy-
gehusvæsenet.  
 
Med samlede udgifter på i størrelsesordenen 48 mia.kr. årligt har sygehus-
området så betydelig udgiftsmæssig vægt, at selv relativt små overskridelser 
af budgetterne kan påvirke balancen i den økonomiske politik. Et udgifts-
skred på 5 pct. vil svare til en merudgift på 2,4 mia.kr., hvilket omtrent 
svarer til det samlede råderum for vækst i de offentlige udgifter i 2003 på 
0,7 pct. 
 
Den meget store potentielle efterspørgsel og den automatiske kobling mel-
lem aktivitet og udgifter i et takststyringssystem indebærer som udgangs-
punkt, at styringen af de samlede udgifter svækkes sammenlignet med en 
situation med rammestyring.  
 
Hensynet til udgiftskontrollen kan dog tilgodeses på flere måder: 
 
Udgiftskontrollen kan først og fremmest tilgodeses ved at sikre en over-
ordnet styring af den samlede kapacitet. Med en styring af den samlede 
kapacitet kan risikoen for indikationsskred således begrænses. 
 
Forudsætninger for en effektiv styring af kapaciteten er, at de samlede 
midler til investeringer fastlægges ved en politisk prioritering og fordeles 
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ud til sygehusene på baggrund af en konkret vurdering af investeringsbe-
hovene4 og inden for de rammer, som følger af den overordnede speciale-
planlægning. Ud fra et udgiftspolitisk hensyn indebærer det, at kapital-
omkostninger ikke dækkes via taksterne5, men i stedet gennem grundbe-
villinger, der kan disponeres mere eller mindre frit inden for rammerne af 
den overordnede specialeplanlægning m.v. 
 
Styringen af den samlede kapacitet beror herudover på styringen af de 
personalemæssige ressourcer. En central styring af de personalemæssige 
ressourcer på samme måde, som det f.eks. er tilfældet i forhold til antallet 
af praktiserende læger, er næppe en farbar vej i forhold til sygehusvæsenet. 
En anden og mere indirekte måde at styre den personalemæssige kapacitet 
på er at anvende takster, som dækker de marginale omkostninger ekskl. 
løn og kun i begrænset omfang lønomkostninger m.v. 
 
Et selvstændigt hensyn er, at taksterne ikke dækker lønmidler i et sådant 
omfang, at det kan bidrage til ekstraordinære lønstigninger og dermed en 
generel fordyrelse af sygehusenes produktion. Hvis der kun i begrænset 
omfang ydes dækning for løn via taksterne, vil der i vidt omfang være kon-
trol over den samlede personalemæssige kapacitet og dermed også de sam-
lede udgifter. 
 
Hensynet til udgiftskontrollen kan også tilgodeses ved at aftrappe taksterne 
med stigende aktivitet. 
  
F.eks. kan udgiftskontrollen sikres direkte ved at sætte et loft over, hvor 
høj en aktivitet, der kan ydes afregning for. Afregningslofter tjener dog 

                                                 
4 Anvendelse af udgiftsbevillinger som hidtil kan indebære en generel tendens til under-
investeringer i apparatur og anden fysisk kapital, fordi investeringsudgiften fuldt ud skal 
dækkes af budgettet i anskaffelsesåret og således ikke spredes over kapitalapparatets leve-
tid. Denne problemstilling, som ikke er behandlet nærmere i denne sammenhæng, vil 
kunne afhjælpes ved anvendelse af omkostningsbudgettering, som alt andet lige giver et 
klarere grundlag for den politiske prioritering af fordelingen af hhv. løn- og investe-
ringsmidler til sygehusene, idet der herved sikres en budgetmæssig ligebehandling af løn- 
og kapitalomkostninger, fordi kapitalinvesteringen spredes over kapitalapparatets levetid. 
5 At kapitalomkostningerne ikke dækkes via taksterne er ikke ensbetydende med, at der 
ikke gives en dækning af kapitalomkostningerne. Dækningen forudsættes blot at ske via 
grundtilskud eller blokbevillinger. Det er i den sammenhæng principielt uden betydning 
om sygehuset er offentligt eller privat. Om dækningen skal ske via takster eller grundtil-
skud/blokbevillinger må bero på, hvor stærkt hensynet til at kunne styre den samlede 
kapacitet er.  
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kun en funktion, hvis de sættes på et niveau, hvor der er en sandsynlighed 
for, at de vil være bindende og/eller bidrager til at sikre, at de samlede ud-
gifter til sygehusvæsenet ikke kommer til at ligge ud over det niveau, som 
er foreneligt med overordnede politiske prioriteringer og samfundsøko-
nomiske målsætninger. Afregningslofter kan blive sat under et betydeligt 
pres, hvis taksternes dækningsgrad er høj i forhold til omkostningerne. 
Mulighederne for at håndhæve afregningslofter i praksis må derfor ses i 
sammenhæng med taksternes niveau.  
 
Endelig kan en styrkelse af den løbende overvågning af henvisningspraksis, 
aktivitetsudviklingen og sygehusenes behandlingspraksis m.v. understøtte 
de ovennævnte mulige tiltag til sikring af udgiftskontrol. Udgiftskontrol-
len kan endvidere understøttes ved en styrkelse af de praktiserende lægers 
funktion som ”gate-keepers”, f.eks. via løbende kontrol af visitationsprak-
sis. De enkelte praktiserende læger har imidlertid ingen selvstændig øko-
nomisk tilskyndelse til at holde igen på udgifterne. Øget kontrol af visita-
tionspraksis vil således næppe i sig selv være tilstrækkeligt til at forebygge 
en stigning i antallet af henvisninger med deraf følgende udgiftsforøgelser, 
jf. boks 1.6.  
 
Boks 1.6. Takststyring og hensynet til udgiftskontrol 
• Takststyring indebærer som udgangspunkt, at styringen af de samlede udgifter 

svækkes som følge af den meget store efterspørgsel efter sygehusydelser kombineret 
med en automatisk bevillingstilpasning. 

• Det er afgørende, i hvilket omfang taksterne giver sygehusene økonomisk råderum 
til at øge aktiviteten ved givne personaleressourcer og given fysisk kapacitet, eller 
samtidig giver økonomisk råderum til at øge kapaciteten både mht. personale og 
kapital. 

Hensynet til udgiftskontrollen i et takststyringssystem kan tilgodeses ved at : 

• Sikre en overordnet styring af den fysiske kapacitet, hvorfor taksterne ikke bør give 
dækning af kapitalomkostninger.  

• Fastsætte taksterne på et niveau, som dækker de marginale omkostninger ekskl. løn, 
men kun i begrænset omfang dækker lønomkostninger m.v. 

• Lade taksterne aftage med stigende aktivitet. 

• Anvende lofter over den samlede afregning. Mulighederne for at håndhæve afreg-
ningslofter i praksis må ses i sammenhæng med taksternes niveau.  

• Overvåge aktivitetsudviklingen, herunder henvisningspraksis. 
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Hensynet til at sikre en høj omkostningsproduktivitet  
Omkostningsproduktiviteten er forholdet mellem produktion og omkost-
ninger. For at sikre den størst mulige aktivitet inden for en given udgifts-
ramme, må det derfor tilstræbes, at omkostningsproduktiviteten er så høj 
som muligt.  
 
En høj omkostningsproduktivitet siger dog ikke i sig selv noget om nytte-
virkningen af de enkelte behandlinger og dermed om effektiviteten. En 
optimal ressourceudnyttelse forudsætter således både en høj omkostnings-
produktivitet, og at midlerne anvendes på de mest relevante behandlinger. 
 
Takststyring kan påvirke omkostningsproduktiviteten ad tre kanaler: 
 
1. Sygehusenes omkostningsadfærd. Takststyring påvirker adfærden på sy-

gehusene, idet omkostningsstrukturerne får en mere eksplicit betyd-
ning for de enkelte sygehuses indtægter. I det omfang takststyringen 
tilskynder til en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse vil det indebære 
en forbedring af den tekniske produktivitet. Påvirkningen af omkost-
ningsproduktiviteten beror dels på anvendelsen af eventuelle overskud, 
dels på taksternes niveau og udvikling over tid. 

2. Fordelingen mellem sygehusene. Takststyring kan føre til en forskydning 
af ressourcerne mellem sygehusene. I det omfang forskydningen inde-
bærer, at aktiviteten øges på sygehuse med relativt lave marginalom-
kostninger, vil det trække i retning af en forbedring af omkostnings-
produktiviteten. 

3. Aktivitetsbetinget lønpres. I det omfang der som følge af anvendelsen af 
takststyring, sker aktivitetsstigninger, som fører til ekstraordinære løn-
stigninger, da vil der ske en forringelse af omkostningsproduktiviteten. 
Dette afhænger af, hvor stramt arbejdsmarkedet for sygehuspersonalet 
er. 

 
Den samlede påvirkning af omkostningsproduktiviteten via de tre kanaler 
kan være både positiv og negativ. Den samlede virkning på omkostnings-
produktiviteten beror i høj grad på taksternes niveau, herunder udviklin-
gen over tid, hvordan eventuelle overskud på sygehusene anvendes og en-
delig stramhedsgraden på arbejdsmarkedet for sygehuspersonale.  
 
Hvis arbejdsmarkedet er stramt tilsiger risikoen for aktivitetsafhængigt 
lønpres, at taksterne – i hvert fald ved høje aktivitetsniveauer - ikke skal 
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dække væsentligt mere end de marginale omkostninger ekskl. lønomkost-
ninger. Det samme gælder, hvis omfanget af ineffektivitet i udgangspunk-
tet vurderes at være stort. For at tilgodese hensynet til omkostningspro-
duktiviteten bør taksten ikke indeholde dækning af lønudgifter ud over 
enhedslønomkostningerne ved optimal arbejdstilrettelæggelse og normal 
kapacitetsudnyttelse. 
 
Hvis taksterne i udgangspunktet fastsættes på et niveau, som alene giver 
dækning for de marginale omkostninger ekskl. lønomkostninger, må det 
forventes, at omkostningsproduktiviteten som minimum vil være uænd-
ret.  
 
Takststyring kan bidrage til at forbedre omkostningsproduktiviteten, hvis 
den konkrete fastsættelse af takster og grundbevillinger lægger et økono-
misk pres på sygehusene for effektivisering af driften, og hvis sygehusle-
delsen har en klar tilskyndelse til at anvende eventuelle overskud til pro-
duktivitetsfremmende investeringer. Virkningerne forudsætter ikke 
mindst, at konsekvenserne af ikke at levere resultater opfattes som trovær-
dige og tilstrækkelige, ligesom afregningsprincipperne skal være forudsige-
lige og gennemsigtige af hensyn til at sikre mulighed for en langsigtet 
planlægning. Hvis taksterne er højere end de marginale omkostninger ved 
uændret arbejdstilrettelæggelse på sygehusene, kan det være vanskeligt at 
skabe et effektivt internt pres for effektiviseringer, idet det må antages at 
være sværere at opnå accept af rationaliseringstiltag, hvis taksterne som 
udgangspunkt giver sygehusene et positivt dækningsbidrag. 
 
Evt. produktivitetsforbedringer må i givet fald hjemtages via reale reduk-
tioner af taksterne og/eller lavere grundbevillinger. For substituerbare be-
handlinger af samme kvalitet, f.eks. stationær ctr. ambulant behandling, 
tilsiger hensynet til omkostningsproduktiviteten, at der anvendes en fæl-
lestakst, og at taksten fastlægges med udgangspunkt i den billigste be-
handling, jf. boks 1.7. 
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Boks 1.7. Takststyring og hensynet til omkostningsproduktiviteten 
• Takststyring øger fokus på produktionsomkostningerne og kan indebære en til-

skyndelse til at forbedre den tekniske produktivitet gennem bedre arbejdstilrette-
læggelse m.v. 

• Takststyring kan påvirke omkostningsproduktiviteten både positivt og negativt. 

• Den samlede virkning afhænger af taksternes niveau, herunder udviklingen over 
tid, den konkrete anvendelse af eventuelle overskud, muligheden for at sætte syge-
husene under pres samt stramheden på arbejdsmarkedet for sygehuspersonale. 

Hensynet til at sikre en høj omkostningsproduktivitet kan tilgodeses ved at: 

• Lægge taksterne på et niveau, der ikke giver mulighed for afholdelse af lønom-
kostninger ud over enhedslønomkostningerne ved optimal arbejdstilrettelæggelse 
og normal kapacitetsudnyttelse. 

• Lægge taksterne på et niveau svarende til marginalomkostningerne ekskl. lønom-
kostninger, hvis risikoen for aktivitetsbetinget lønpres er stor eller hvis omfanget af 
ineffektivitet er stort. 

• Hjemtage løbende produktivitetsforbedringer ved at sænke takster og/eller 
grundtilskud realt. 

• Anvende samme takster ved substituerbare behandlinger af nogenlunde samme 
kvalitet. Taksten bør fastlægges med udgangspunkt i den billigste af behandlinger-
ne. 

• Fastsætte takster og grundbevillinger på et niveau, som indebærer et økonomisk 
pres for effektiviseringer og sikre troværdighed herom. 

• Tilskynde sygehusledelsen til at anvende eventuelle overskud til produktivitets-
fremmende investeringer m.m. 

• Forudsigelighed og gennemsigtighed i afregningsprincipper vil styrke sygehusenes 
mulighed for langsigtet planlægning og varige forbedringer af arbejdstilrettelæggel-
sen. 

 
Hensynet til at sikre en høj kvalitet i behandlingen  
På sygehusområdet skelnes typisk mellem den faglige kvalitet, den pati-
entoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Det er i denne sam-
menhæng valgt at fokusere på den faglige kvalitet i behandlingen.  
 
Takststyring kan principielt påvirke kvaliteten af behandlinger, fordi 
takststyring bl.a. indebærer en tilskyndelse til at vælge de mindst omkost-
ningstunge behandlingsformer inden for en given takstgruppe.  
 
Der er imidlertid ikke en entydig sammenhæng mellem omkostning og 
kvalitet, og påvirkninger af kvaliteten har ikke generelt kunnet påvises ved 
statistiske undersøgelser.  
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For det første vil virkningerne af de enkelte behandlinger kunne være for-
skellige for forskellige patientgrupper. Det er allerede af den grund ikke 
givet, at den dyreste behandling altid indebærer en højere kvalitet for pa-
tienten end billigere alternativer.  
 
For det andet vil omkostningerne ved stationær behandling af en given li-
delse oftest være væsentligt højere end ved ambulant behandling – det 
følger imidlertid ikke heraf, at den stationære behandling har en højere 
kvalitet end den ambulante behandling. Tværtimod kan muligheden for 
at gennemføre behandlingen ambulant f.eks. være resultatet af nye og me-
re skånsomme behandlingsmetoder, som kan indebære en højere faglig og 
patientoplevet kvalitet. 
 
Takststyring kan principielt give sygehusene en tilskyndelse til at søge at 
tiltrække patienter via bedre behandlingskvalitet. Det forudsætter dog en 
høj grad af gennemsigtighed med hensyn til forskelle i behandlingskvali-
teten således, at patienterne får et reelt grundlag for at vælge mellem syge-
husene. Aktuelt er der indikatorer under udvikling i regi af ”Det Nationa-
le Indikatorprojekt”. 
 
Det vil generelt være meget vanskeligt at styre den faglige kvalitet via tak-
sterne. Styringen af den faglige kvalitet bør primært sikres gennem andre 
styringsmekanismer, som f.eks. kvalitetsstandarder og akkreditering.  
Desuden kan specialeplanlægning anvendes til at sikre, at de faglige res-
sourcer fordeles bedst muligt med henblik på at understøtte den faglige 
kvalitet. 
 
Hensynet til den faglige kvalitet indebærer, at taksterne så vidt muligt skal 
fastlægges på en måde, som ikke indebærer utilsigtede forvridninger i val-
get af behandling. 
 
Introduktion af nye behandlingsformer, som er dyrere eller billigere end 
hidtidige behandlingsformer kan udløse et behov for regulering af tak-
sterne, jf. boks 1.8.  



Takststyring på sygehusområdet 

26 
 

 
Boks 1.8. Takststyring og hensynet til den faglige kvalitet i behandlin-
gen 

• Takststyring kan principielt påvirke kvaliteten i behandlingen, hvis taksten afviger 
fra omkostningerne ved at levere en given behandling, men der er ikke dokumen-
tation for, at det sker i praksis.  

• Takststyring kan principielt give sygehusene en tilskyndelse til at søge at tiltrække 
patienter gennem bedre behandlingskvalitet.  

• Takststyring kan ikke i sig selv sikre en høj kvalitet i behandlingen. Hensynet til at 
sikre en høj kvalitet i behandlingen må primært tilgodeses gennem andre sty-
ringsmekanismer som f.eks.  en hensigtsmæssig specialeplanlægning, kvalitetsstan-
darder og akkreditering. 

• Skævheder i takststrukturen kan føre til en utilsigtet op- eller nedprioritering af 
enkelte behandlinger og derigennem påvirke kvaliteten af disse. 

Hensynet til den faglige kvalitet i behandlingen kan tilgodeses ved at: 

• Lægge taksten på et niveau svarende til den kvalitet i behandlingen, der ønskes, 

• Sikre, at der relativt hurtigt fastsættes takster i forbindelse med introduktion af nye 
behandlingsformer. Takstfastsættelsen må ske på baggrund af en konkret stilling-
tagen til den evt. anvendelse af de nye behandlingsformer. 

 
En hensigtsmæssig lægefaglig prioritering 
Anvendelse af takststyring betyder, at sygehusene får en mere direkte mu-
lighed for at påvirke deres samlede indtægter. Sygehusenes prioriteringer 
af forskellige behandlinger kan derfor blive påvirket af, hvilke dæknings-
bidrag der kan opnås ved at tilpasse aktiviteten på forskellige behandlin-
ger. Det må således antages, at sygehusene vil søge at øge aktiviteten på de 
områder, der giver det største dækningsbidrag. Denne påvirkning af prio-
riteringen er ikke på samme måde tilstede under rammestyringen, idet sy-
gehusene ikke har en umiddelbar mulighed for at påvirke deres indtægter. 
 
Taksternes niveau og struktur har derfor en central betydning i forhold til 
at sikre en hensigtsmæssig prioritering af aktiviteterne på sygehusene. 
Kompleksiteten af sygehusenes ydelser betyder, at det i praksis vil være 
umuligt at fastsætte taksterne med tilstrækkelig præcision til helt at kunne 
undgå utilsigtede forskydninger af aktiviteterne. 
 
Jo større utilsigtede skævheder, der er i takststrukturen, jo større risiko vil 
der være for, at sygehusene kanaliserer midler til aktivitet, der er mindre 
relevant. Problemet vil være særlig stort, hvis der er mulighed for at opnå 
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forskellige takster for den samme behandling. Et eksempel kunne være, at 
sygehuset opnår et større dækningsbidrag ved at indlægge patienten frem 
for at gennemføre en behandling ambulant eller henvise patienten til be-
handling i almen praksis. Taksterne kan i så fald tilskynde til en uhen-
sigtsmæssig ressourceanvendelse. 
 
Hensynet til at sikre en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering tilsiger, at 
takststyring må suppleres med forskellige kvalitetssikringsværktøjer og  
klinisk revision for at sikre, at midlerne anvendes på den måde, der er 
mest relevant ud fra lægefaglige hensyn og bedst tilgodeser politiske øn-
sker, jf. boks 1.9. 
 
Boks 1.9. Hensynet om en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering på sy-
gehusniveau 
• Takststyring kan til forskel fra rammestyring påvirke sygehusenes prioritering af for-

skellige behandlinger således, at aktiviteten rettes hen mod de aktiviteter, der giver 
det største dækningsbidrag. 

• Kompleksiteten af sygehusydelserne betyder, at det vil være umuligt at fastsætte tak-
sterne så præcist, at risikoen for utilsigtede skævvridninger fuldstændigt elimineres. 

• Utilsigtede skævheder i takststrukturen indebærer en risiko for forskydninger i ret-
ning af forøgelser af aktiviteten på områder, hvor dette ikke er mest relevant ud fra 
lægefaglige hensyn og politiske ønsker. 

• Risikoen for utilsigtede skævvridninger af aktiviteten må bl.a. søges imødegået via 
klinisk revision. 

 
1.5. Erfaringer med takststyring i det danske sygehusvæsen  
 
I 2001 afregnedes ca. 15 pct. af sygehusenes samlede nettodriftsudgifter 
på basis af takster. Mellemamtslige afregninger for fritvalgspatienter og 
højt specialiserede behandlinger udgjorde langt størstedelen heraf med 
henholdsvis 5,0 og 8,5 pct. af de samlede udgifter.  
 
Amternes anvendelse af takststyring for egne borgere på egne sygehuse 
udgjorde således i gennemsnit kun godt 1 pct. af de samlede udgifter i 
2001. Den forholdsvis begrænsede andel må ses i lyset af, at amterne ge-
nerelt har valgt at målrette ordningerne mod afgrænsede områder og i 
mange tilfælde som et marginalt finansieringsprincip. Af hensyn til at 
kunne styre udviklingen i de samlede udgifter har de fleste amter valgt at 
lægge loft over afregningen for meraktivitet. Nordjyllands Amt har i ste-
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det for et afregningsloft valgt en model med en væsentligt lavere afreg-
ningstakst for meraktivitet ud over det forudsatte.  
 
Amternes foreløbige erfaringer med anvendelse af takststyringsmodeller 
for egne borgere på egne sygehuse peger på, at resultaterne for så vidt an-
går styringen af udgifterne og udviklingen i aktiviteten afhænger af: 
 
• taksternes dækningsgrad i forhold til de faktiske marginalomkost-

ninger, 
• hvorvidt modellen er gennemskuelig for det udførende personale og 
• samspillet med de interne afregningssystemer. 
 
Anvendelsen af takststyring på sygehusområdet er øget i 2002 med den 
ekstraordinære pulje på 1,5 mia.kr. til øget aktivitet på sygehusområdet, 
som blev afsat på finansloven for 2002. Amterne skal dokumentere en 
meraktivitet for at få del i midlerne fra puljen, og der er en direkte kob-
ling mellem omfanget af meraktivitet og størrelsen af de beløb, som udbe-
tales fra puljen. Til og med oktober måned 2002 er der udmøntet knap 
1,0 mia.kr. 
  
Med den begrænsede anvendelse af takststyring på sygehusområdet over 
hele perioden vil det i sagens natur være vanskeligt at spore virkninger 
heraf på udgiftskontrol og produktivitet, jf. boks 1.10.  
 
Boks 1.10. Erfaringer med takststyring på sygehusområdet 

• Amterne anvendte i 2001 generelt marginale aktivitetsbaserede ordninger – ofte 
målrettet mod bestemte aktiviteter – ved afregningen for egne borgere på egne sy-
gehuse. 

• Amternes erfaringer peger bl.a. på, at virkningen af takststyring beror på taksternes 
dækningsgrad i forhold til de marginale omkostninger, og at der anvendes et in-
ternt afregningssystem, der er gennemskueligt for personalet. 

• Erfaringerne med de aktivitetsbaserede ordninger er endnu for begrænsede til, at 
virkninger på udgiftskontrol og produktivitet kan vurderes. 

 
1.6. Erfaringer med takststyring på andre udgiftsområder  
 
På en række andre større udgiftsområder har takststyringsprincippet været 
anvendt gennem flere år. Det gælder blandt andet den primære sundheds-
sektor og uddannelsesområdet. 
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Erfaringer med takststyring i den primære sundhedssektor 
På sygesikringsområdet er vilkårene for levering af ydelser, som syge-
sikringen yder tilskud til, fastlagt via overenskomster mellem Sygesikrin-
gens Forhandlingsudvalg og de relevante faglige organisationer. Overens-
komsterne varierer noget mellem de enkelte områder, men det er et fæl-
lestræk for områderne, at der anvendes takststyring som styringsprincip. 
 
Udgiftsvæksten på de største områder i primærsektoren6, dvs. almen- og 
speciallægeydelser, har med en årlig realvækst på 1,4-1,5 pct. siden 1995 
været noget lavere end på sygehusområdet, hvor der i den tilsvarende pe-
riode har været en realvækst på ca. 2,5 pct. Væsentlige årsager hertil har 
været: 
 
• en effektiv styring af den samlede kapacitet, herunder antallet af læger, 

gennem tildelingen af ydernumre, 
• at der på speciallægeområdet er indført en knækmodel, som indebærer, 

at taksterne til den enkelte speciallæge nedsættes, ved omsætning ud 
over visse niveauer, 

• at der løbende gennemføres kontrol af ydelsesmønstrene for de enkelte 
ydere. 

 
Ordningen med vederlagsfri fysioterapi er et ekstremt eksempel på takst-
styringsprincippets følsomhed over for ændringer i efterspørgslen. En 
række særlige forhold ved ordningen har medvirket til en særdeles kraftig 
udgiftsvækst således, at udgifterne i 2001 var ca. 12 gange højere end i 
1989, hvor ordningen trådte i kraft. På trods af opstramninger i form af 
bl.a. begrænsninger på antal behandlinger pr. patient er udgifterne fortsat 
med at vokse. Også i den sidste halvdel af perioden 1995-2001 har real-
væksten således med knap 14 pct. årligt ligget betydeligt højere end for 
almen- og speciallæger, jf. boks 1.11.  
 

                                                 
6 Ekskl. medicin. 
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Boks 1.11. Erfaringer med takststyring på sygesikringsområdet 
På de større udgiftsområder har der været en noget lavere udgiftsvækst end indenfor 
sygehusvæsenet. Den relativt kontrollerede udgiftsvækst må bl.a. ses i lyset af: 

• Regulering af den samlede kapacitet, herunder antallet af læger via tildelingen af 
ydernumre. 

• Anvendelsen af knæk-takster har på speciallægeområdet bidraget til at begrænse ri-
sikoen for store udgiftsstigninger. 

• Løbende kontrol af ydelsesmønstrene har bidraget til at muliggøre hurtig indgri-
ben ved en større udgiftsvækst end forudsat.  

Der har været betydelige styringsmæssige problemer med ordningen for vederlagsfri 
fysioterapi, hvor udgifterne er 12-doblet siden ordningens indførelse i 1989. Siden 
1995 har den reale udgiftsvækst udgjort ca. 14 pct. årligt. 

 
Der er ikke et tilstrækkeligt sikkert datagrundlag til at kunne drage sikre 
konklusioner om udviklingen i omkostningsproduktiviteten på de enkelte 
områder.  
 
Erfaringer med takststyring på uddannelsesområdet  
På uddannelsesområdet overgik de fleste uddannelser i starten af 
1990’erne til taxameterstyring.  
 
Der er valgt en model, hvor stort set samtlige udgifter dækkes via taxa-
metre. Taxametertilskuddene giver dækning af løbende bygningsrelatere-
de udgifter o.l. via særskilte bygningstaxametre. Herudover giver taxame-
tertilskuddene dækning af udgifter, der direkte kan henføres til at udføre 
den konkrete aktivitet, (undervisningstaxameter) og diverse afledte fælles-
udgifter (fællesudgiftstaxameter), som ligeledes må antages at variere med 
aktivitetsomfanget. 
 
Hovedparten af institutionerne på uddannelsesområdet er selvejende og 
har således bl.a. et selvstændigt kapitalgrundlag. 
 
Det forhold, at de fleste omkostningskomponenter dækkes via taxametre-
ne, må ses i sammenhæng med, at der på størstedelen af området generelt 
er en relativt velafgrænset efterspørgsel, hvorfor behovet for en overordnet 
styring af kapaciteten ikke er nær så udtalt som på f.eks. sygehusområdet  
 
I marts 1997 blev der nedsat et tværministerielt udvalg, som bl.a. skulle 
analysere, hvordan taxametersystemet havde virket og vurdere det eventu-
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elle behov for justeringer. Udvalget afgav sin betænkning i oktober 1998, 
hvori det bl.a. konkluderedes, at den daværende udformning af taxame-
tersystemet havde visse klare svagheder i forhold til den centrale udgifts-
styring. 
 
Problemerne med at styre de samlede udgifter gjorde sig i særlig grad gæl-
dende på områder, hvor efterspørgslen potentielt kan være meget stor og 
derfor vanskelig at forudsige, f.eks. i forhold til daghøjskoler, korte kurser 
under åben uddannelse og produktionsskoler. Udvalget anførte således, at  
 
”På områder med stor efterspørgselselasticitet vil taxameterstyring reelt ikke fø-
re til styring af aktiviteten og udgifterne, når ydelserne er gratis. Brugerne vil 
efterspørge meget store mængder. Udbuddet vil følge med, og der vil blive ud-
løst betydelige offentlige udgifter. I disse tilfælde kan delvis egenbetaling være 
et nyttigt supplement til et taxametersystem, idet det bringer økonomisk an-
svar ind på efterspørgselssiden”. 
 
På institutionsniveau var det vurderingen, at taxameterstyringen i sam-
menhæng med decentraliseringen af budget- og driftsansvaret gav en ræk-
ke fordele. Udvalget fremhævede således, at disse ændringer i høj grad 
havde påvirket ledelsen og administrationen af institutionerne i en positiv 
retning, idet dette bl.a. havde ført til en øget fokusering på at generere re-
sultater samtidig med, at ledelserne havde fået større handlekraft og flere 
handlemuligheder. 
 
På baggrund af anbefalinger fra udvalget blev det besluttet at ændre taxa-
metersystemet på afgørende punkter. Adgangen til automatisk at optage 
mer- og mindreudgifter på tillægsbevillingslovene blev erstattet af en sam-
let reserve til uforudset aktivitet. På områder med stor budgetusikkerhed 
indførtes afregnings- eller aktivitetslofter og anvendelsen af deltagerbeta-
ling blev øget. 
 
Erfaringerne fra folkehøjskoleområdet viser endvidere, at aktivitetsfald 
kan medføre et pres for at forhøje taksterne, jf. boks 1.12.  
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Boks 1.12. Erfaringer med takststyring på uddannelsesområdet 
• Den oprindelige udformning af taxameterstyringen på Undervisnings- og Arbejds-

ministeriernes områder havde visse klare svagheder mht. den centrale udgiftsstyring. 

• Især på enkelte mindre uddannelsesområder – bl.a. daghøjskoler og åben uddannel-
se – gav taxameterstyring væsentlige problemer med udgiftsstyringen.  

• Som konsekvens af de styringsmæssige problemer blev systemet med virkning fra 
1999 ændret således, at der indførtes afregningslofter, en reserve til dækning af mer-
udgifter ved uforudsete aktivitetsstigninger og øget anvendelse af deltagerbetaling på 
en række uddannelser. 

• Taxameterstyringen har sammen med den samtidige decentralisering af drifts- og 
budgetansvaret ført til en styrkelse af den ledelsesmæssige indsats i form af større 
handlekraft- og muligheder samt et øget fokus på de opnåede resultater på de enkel-
te institutioner. 

• Efter indførslen af afregningslofter og begrænsninger på mulighederne for at optage 
merudgifter på tillægsbevillingsloven samt indførelse af deltagerbetaling har der ikke 
været nævneværdige styringsmæssige problemer.  

• På folkehøjskoleområdet har nedgang i aktiviteten ført til pres for takstforhøjelser. 

 
1.7. Erfaringer med takststyring af sygehusvæsenet i andre 

lande  
 
Erfaringerne fra bl.a. Norge, Sverige (Stockholm) og Frankrig peger på, at 
indførelse af takststyring har bidraget til at øge aktiviteten. Især i Norge, 
men til dels også i Sverige, har anvendelsen af takststyring givet ganske 
betydelige problemer med udgiftsstyringen. Resultaterne må ses i sam-
menhæng med den konkrete implementering og de generelle rammevilkår 
i øvrigt. 
 
I Norge har der været væsentlige vanskeligheder med at styre udgifterne i 
forlængelse af indførslen af takststyring. Der har hidtil været politisk ac-
cept af, at udgifterne er steget mere end forudsat illustreret med Stortin-
gets vedtagelse af en efterbevilling på ca. 1,5 mia.kr. i juni 2002. Resulta-
terne kan dog ikke ensidigt tilskrives takststyringen men må anskues i ly-
set af de generelle politiske rammevilkår. 
 
I Sverige har enkelte landsting, der anvender takststyring, oplevet pro-
blemer med udgiftsstyringen. Der kan dog ikke på tværs af de svenske 
landsting spores en systematisk tendens til, at de landsting, som anvender 
takststyring, har større problemer med udgiftsstyringen end landsting, 
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som anvender rammestyring. I Stockholms landsting, som omfatter ca. 
1/5 af Sveriges befolkning, har der været betydelige problemer med ud-
giftsstyringen. Stockholms landsting havde i 2001 et underskud på 7,2 
pct. af nettodriftsudgifterne mod 2,6 pct. for samtlige landsting set under 
et. Balanceproblemerne kan helt overvejende tilskrives styringsproblemer i 
forhold til sygehusvæsenet. For at bremse udgiftsvæksten har man bl.a. 
indført afregningslofter og ”knæk”-takster. Andre forhold end takststyring 
kan dog også have været medvirkende til de konstaterede styringsproble-
mer. 
 
I Frankrig er det alene de private sygehuse og klinikker, som takstfinansie-
res. Man har siden 1993 anvendt afregningslofter i forhold til de private 
klinikker og sygehuse. Samtidig er der mulighed for at nedsætte taksterne 
til private sygehuse og klinikker ved budgetoverskridelser for at sikre en 
styring af de samlede udgifter. Dette værktøj har dog kun været anvendt 
én gang, hvor det medførte omfattende arbejdsnedlæggelser. 
 
Resultaterne vedr. udviklingen i omkostningsproduktiviteten er ikke en-
tydige. 
 
I Norge er der i forlængelse af indførelsen af takststyring medio 1997 sket 
en forbedring af den tekniske effektivitet og en relativt stor forringelse af 
omkostningseffektiviteten bl.a. som følge af kraftige lønstigninger. Det er 
dog vanskeligt at isolere, i hvilken grad disse virkninger kan henføres til 
takststyringen.  
 
I Stockholm skete der en betydelig forbedring af omkostningsproduktivi-
teten i de første 3 år efter indførelsen af takststyring, hvorefter der igen er 
sket et fald. Omkostningsproduktiviteten ligger dog stadig noget højere 
end før indførslen af takststyring.  
 
Der foreligger ikke undersøgelser, som kan belyse, hvordan anvendelse af 
takststyring på de franske sygehuse har påvirket produktiviteten, jf. boks 
1.13.  
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Boks 1.13. Erfaringer med takststyring af sygehusvæsenet i Norge, Sve-
rige (Stockholm) og Frankrig  
• Overgangen til takststyring har både i Norge og Stockholm ført til øget aktivitet.  

• Takststyring har i Norge og visse steder i Sverige medført væsentlige problemer 
med udgiftsstyringen. 

• Påvirkningen af produktiviteten er ikke entydig. I Norge er der i forlængelse af 
indførelsen af takststyring sket en forringelse af omkostningsproduktiviteten, men 
der er usikkerhed om, i hvilket omfang forringelsen kan tilskrives takststyrings-
princippet. I Stockholm skete der i de første år efter indførelsen af takststyring en 
stigning i omkostningsproduktiviteten, hvorefter der er sket et fald – samlet set er 
omkostningsproduktiviteten dog højere end forud for indførelsen af takststyring. 
Der foreligger ikke undersøgelser af, hvorledes anvendelsen af takststyring har på-
virket produktiviteten på franske sygehuse. 

• Resultaterne må ses i sammenhæng med udformningen af de konkrete afreg-
ningsmodeller og rammevilkårene i øvrigt. 

 
1.8. Fastlæggelse af takster og eksempler på forskellige 

takststyringsmodeller 
 
DRG-systemet vurderes at være det system, der er mest hensigtsmæssigt 
at anvende som basis for et takstsystem. Det vurderes samtidig som mest 
hensigtsmæssigt, at takstfastlæggelsen sker diskretionært med udgangs-
punkt i en konkret vurdering af de underliggende omkostningsstrukturer 
og overordnede prioriteringer i forhold til aktiviteten. De nuværende 
DRG-takster er baseret på historiske gennemsnitsomkostninger. Det in-
debærer imidlertid, at bestående problemer med produktiviteten indbyg-
ges i taksterne. Det skyldes, at både niveauet for taksterne og det relative 
forhold er påvirket af den tidligere periodes produktionsforhold. Et andet 
problem er, at de nuværende DRG-takster giver dækning af en række 
omkostninger, som ikke varierer direkte med aktiviteten, f.eks. omkost-
ninger til forskning og uddannelse samt akutberedskab. Taksterne åbner 
derfor mulighed for, at der på marginalen udbetales forholdsvis høje løn-
ninger for ekstra aktivitet. 
 
Anvendelse af DRG-systemet som basis for en diskretionær takstfastlæg-
gelse vil forudsætte en videreudvikling af DRG-systemet med henblik på 
at kunne udtrække mere detaljerede omkostningsoplysninger.  
 
Der kan i praksis være store forskelle på spredningen i patienttyngden in-
den for de enkelte diagnosegrupper, som ud fra en idealbetragtning kun-
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ne pege på, at ikke alle områder er lige velegnede til afregning med tak-
ster. Hvis kun en del af aktiviteten omfattes af afregning med takster, kan 
det imidlertid føre til skævvridninger af produktionen til ugunst for de 
områder, som ikke er omfattet af takster, f.eks. sygehuspsykiatrien som 
ikke indgår i DRG-systemet på nuværende tidspunkt. Forskelle i spred-
ningen i patienttyngden kan i stedet søges håndteret via supplerende sty-
ringsværktøjer for at forebygge, at enkelte sygehuse kan frasortere eller 
nedprioritere særligt omkostningstunge grupper pga. et negativt dæk-
ningsbidrag, herunder i form af en pligt til at modtage alle patientgrup-
per. 
 
En grundlæggende forudsætning for anvendelsen af takststyringssystemer 
er, at registreringen af den aktivitet, som udløser afregning, er tilstrække-
ligt præcis. Upræcise registreringer vil således enten have negative virk-
ninger for sygehusenes økonomi eller føre til større offentlige udgifter 
uden en modsvarende meraktivitet. Det er derfor vigtigt at understøtte en 
præcis registreringspraksis. Samtidig kan det tale for, at en forøgelse af 
andelen af aktivitetsafhængig finansiering sker gradvist for at modvirke, at 
slør i registreringerne får mærkbart gennemslag på sygehusenes økonomi 
og/eller de offentlige udgifter. 
 
Ved fastlæggelsen af taksterne er det centralt at tage højde for dels sam-
spillet med primærsektoren, dels prioriteringen mellem substituerbare 
ydelser på sygehusene. Balancen mellem DRG-taksterne indbyrdes og i 
forhold til speciallægetaksterne må derfor overvejes nøje. 
 
For at undgå en relativ fordyrelse af sygehusenes ydelser skal taksten som 
udgangspunkt nedjusteres realt i takt med den forventede produktivitets-
udvikling, ligesom introduktion af nye behandlinger og behandlingsme-
toder kan nødvendiggøre tilpasninger af taksterne over tid. 
 
Det vurderes som mest hensigtsmæssigt, at afregningsmodellerne i for-
hold til sygehusene fastlægges af den direkte bevilgende myndighed. Den 
direkte bevilgende myndighed må antages at have det tætteste kendskab 
til de enkelte sygehuses omkostningsstruktur og dermed alt andet lige de 
bedste forudsætninger for at sammensætte afregningsmodellerne på den 
måde, der sikrer bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Afregningsmodellerne 
mellem amter og sygehuse kan principielt fastlægges uafhængigt af afreg-
ningen for fritvalgspatienter og afregningen mellem stat og amter for mer-
aktivitet.  
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DRG-taksterne indførtes som generel mellemamtslig afregningstakst i 
forhold til basispatienter i 2000. Taksternes niveau var fastsat ud fra et 
hensyn om at kompensere modtageramterne for det ressourcetræk på de-
res sygehuse, som følger af tilgangen af bl.a. fritvalgspatienter. Afregnin-
gen mellem amterne bør derfor som udgangspunkt give en dæk-ning af 
de variable omkostninger, der er forbundet med at udføre givne behand-
linger, samt evt. en dækning for kapitalomkostninger. Dette indebærer, at 
afregning for fritvalgspatienter med en lavere takst end 100 pct. af DRG-
taksten formentlig kunne være tilstrækkelig til at kompensere det modta-
gende amt, jf. at de nuværende DRG-takster indbefatter visse faste om-
kostninger. 
 
Den centrale problemstilling i forhold til takststyringsmodeller er at finde 
de takstniveauer, som gør det muligt at realisere størst mulig aktivitet in-
den for de midler, der politisk prioriteres til området. Generelt vil det væ-
re således, at jo lavere takster, jo højere aktivitet kan der potentielt realise-
res inden for en given udgiftsramme, men omvendt skal taksterne have et 
vist niveau, hvis der skal være en økonomisk tilskyndelse til aktivitets-
vækst.  
 
I det omfang takststyring omfatter hele eller dele af sygehusenes hidtidige 
aktivitet, vil det føre til en omfordeling af midler imellem sygehusene, 
som kan være af en betydelig størrelsesorden, hvis produktivitetsforskel-
lene er store og/eller registreringsproblemerne udtalte. Jo større grundbe-
villingerne er, jo mere kan omfordelingerne begrænses. Er der tale om re-
elle produktivitetsforskelle kan der imidlertid ske en tilpasning af bevillin-
gerne over tid således, at sygehusene på sigt stilles over for identiske vil-
kår. Dette kan eksempelvis ske ved at øge kravene til den aktivitet, der 
skal præsteres på de mindre produktive sygehuse for at fastholde grund-
bevillingen, jf. boks 1.14. 
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Boks 1.14. Fastlæggelse af takster   
• DRG-systemet vurderes at være det system, der er mest hensigtsmæssigt at anvende 

som basis for et takstsystem. 

• En automatisk fastlæggelse af takster på baggrund af historiske omkostninger indebæ-
rer bl.a., at bestående produktivitetsproblemer indbygges i taksterne. 

• Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at takstfastlæggelsen sker diskretionært med ud-
gangspunkt i en konkret vurdering af de underliggende omkostningsstrukturer og 
overordnede prioriteringer i forhold til aktiviteten. 

• Der er behov for at udvikle DRG-systemet med henblik på at kunne udtrække mere 
detaljerede omkostningsoplysninger, herunder marginalomkostningerne for forskellige 
ydelser. 

• DRG-taksterne for substituerbare ydelser må overvejes nøje, herunder også samspillet i 
forhold til speciallægetaksterne. 

• Hensynet om at begrænse risikoen for større fejludbetalinger på grund af fejlregistre-
ringer kunne tale for en gradvis indfasning af takststyring. 

• For at undgå en relativ fordyrelse af sygehusenes ydelser i forhold til øvrige varer og 
ydelser, skal taksten og/eller grundbevillingerne som udgangspunkt nedjusteres i takt 
med den forventede/ønskede produktivitetsudvikling. 

• Justeringer af taksterne i forbindelse med introduktion af nye behandlingsformer må 
ske på baggrund af en stillingtagen til den evt. anvendelse af nye behandlingsformer 
m.v. 

• Det vurderes som udgangspunkt at være mest hensigtsmæssigt, at afregningsmodeller-
ne i forhold til sygehusene fastlægges af den direkte bevilgende myndighed. 

• Fritvalgstaksterne har til formål at kompensere det modtagende amt for det ressource-
træk, der er forbundet med pligten til at modtage patienter fra andre amter. De nuvæ-
rende DRG-takster giver formentlig i mange tilfælde en større dækning end det fakti-
ske ressourcetræk. 

• Afregningsmodellerne mellem amter og sygehuse kan principielt fastlægges uafhængigt 
af afregningen for fritvalgspatienter og afregningen mellem stat og amter for meraktivi-
tet. 

• Jo lavere takster, jo højere aktivitet kan der potentielt realiseres indenfor en given ud-
giftsramme og omvendt. Taksterne skal dog have et vist mindsteniveau, før der er en 
tilskyndelse til en aktivitetsforøgelse. 

• Jo højere takster, jo større merudgifter vil en given aktivitetsforøgelse give sig udslag i.  

• Udligning af produktivitetsforskelle mellem sygehuse kan ske ved over tid at øge kra-
vene til den aktivitet, der skal præsteres på de mindre produktive sygehuse for at fast-
holde grundbevillingen. Dermed kan der principielt sikres en gradvis indfasning af et 
aktivitetsafhængigt element. 
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1.9. Samlet vurdering af fordele og ulemper ved takststyring 
 
En væsentlig udfordring på sygehusområdet er at øge antallet af behand-
linger i en situation med begrænsede personaleressourcer og under hen-
syntagen til de overordnede udgiftspolitiske rammer.  
 
Den primære fordel ved takststyring er, at takststyring kan medvirke til at 
understøtte en høj aktivitet. Den automatiske kobling mellem bevillin-
gernes størrelse og den præsterede aktivitet indebærer dels en økonomisk 
tilskyndelse til at sikre en høj aktivitet og sikrer, at øgede udgifter mod-
svares af øget aktivitet.  
 
Dette indebærer dog som udgangspunkt en væsentlig ulempe i form af en 
samtidig svækkelse af styringen af de samlede udgifter, jf. boks 1.15. Da 
efterspørgslen efter sygehusbehandling er meget stor – i praksis stort set 
umættelig er inden for realistiske økonomiske rammer – og udgifterne til 
sygehusvæsenet er skattefinansierede, må det samlede udgiftsniveau fast-
lægges ved en politisk prioritering. Det er derfor centralt, at det økonomi-
ske styringssystem understøtter en overordnet styring af udgifterne til sy-
gehusvæsenet.  
 
Boks 1.15. Fordele og ulemper ved takststyring i forhold til nuværende 
styringsmodel 

Fordelene er, at takststyring: Ulemperne er, at takststyring: 

• kan indebære en økonomisk til-
skyndelse til at sikre en høj aktivitet 
og kan sikre, at øgede udgifter mod-
svares af øget aktivitet. 

• kan svække styringen af de samlede ud-
gifter. 

• kan medvirke til at øge omkost-
ningsproduktiviteten, idet fokus på 
omkostningerne øges. 

• kan svække omkostningsproduktiviteten 
– især hvis der opstår lønpres på grund 
af et stramt arbejdsmarked. 

• kan give mulighed for at foretage pri-
oriteringer af bestemte behandlinger 
via justeringer af taksterne. 

• kan føre til en utilsigtet skævvridning af 
den lægefaglige prioritering som følge af 
utilsigtede skævheder i takststrukturen. 

 
Med samlede udgifter på i størrelsesordenen 48 mia.kr. årligt har sygehus-
området så betydelig udgiftsmæssig vægt, at selv relativt små overskridelser 
af budgetterne kan påvirke balancen i den økonomiske politik. Et udgifts-
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skred på 5 pct. vil svare til en merudgift på 2,4 mia.kr., hvilket omtrent 
svarer til det samlede råderum for vækst i de offentlige udgifter i 2003 på 
0,7 pct. 
 
På andre områder, hvor der er en stor og vanskeligt forudsigelig efter-
spørgsel, har anvendelse af takststyringen medført betydelige problemer 
med at styre de samlede udgifter. I Norge og Stockholm har anvendelse af 
takststyring givet relativt store problemer med at realisere de udgiftspoliti-
ske målsætninger, men virkningerne må ses i lyset af den konkrete im-
plementering og rammevilkårene i øvrigt. 
 
Takststyring kan øge fokus på produktionsomkostningerne, fordi forhol-
det mellem takster og omkostninger får indflydelse på sygehusets økono-
miske resultat. Takststyringen indebærer dog ikke i sig selv nogen til-
skyndelse til at reducere det samlede omkostningsniveau, men kan påvir-
ke den underliggende fordeling af omkostningerne. 
  
Påvirkningen af omkostningsproduktiviteten afhænger af en række for-
hold, og virkningen kan både være positiv og negativ. Hvis taksterne – i 
hvert fald ved høje aktivitetsniveauer - giver en mere begrænset dækning 
af lønomkostningerne, og hvis sygehusene omsætter evt. overskud i pro-
duktivitetsfremmende investeringer, eller hvis der via den økonomiske 
styring lægges pres på sygehusene for at effektivisere produktionen, kan 
der være mulighed for en forbedring af omkostningsproduktiviteten. Pro-
duktivitetsforbedringerne må i givet fald hjemtages via reale reduktioner 
af taksterne og/eller lavere grundbevillinger. Hvis taksterne derimod giver 
dækning for overnormal aflønning, og der er et stramt arbejdsmarked, vil 
der være stor risiko for et aktivitetsbetinget lønpres med negative virknin-
ger for omkostningsproduktiviteten og øgede udgifter til følge. 
 
Takststyring kan påvirke de lægefaglige prioriteringer. På den ene side 
kan der via taksten gives tilskyndelse til at prioritere bestemte behandlin-
ger. På den anden side kan der ske en utilsigtet skævvridning af priorite-
ringerne, hvis der er utilsigtede skævheder i takststrukturen. De enkelte 
sygehuse kan således have en tilskyndelse til at undgå omkostningstunge 
patienter, der giver et negativt dækningsbidrag. Denne problemstilling 
adskiller sig dog ikke principielt fra forholdene under den nuværende 
rammestyring, men muligheden for at påvirke de samlede indtægter kan 
ændre adfærden på sygehusene. Den lægefaglige etik må imidlertid som 
hovedregel antages at sikre, at også disse patienters behov imødekommes. 
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Den konkrete udformning af et takststyringssystem må bero på en afvej-
ning mellem følgende hensyn: 
  
• Hensynet til at sikre en høj eller øget aktivitet. 
• Hensynet til at sikre en høj grad af udgiftskontrol.  
• Hensynet til at sikre en høj omkostningsproduktivitet.  
• Hensynet til en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering. 
 
Hensynet til den faglige kvalitet i behandlingen kan vanskeligt tilgodeses 
gennem takststyringen, men må primært tilgodeses ved hjælp af andre 
styringsværktøjer, såsom kvalitetsindikatorer, akkreditering og kvalitets-
standarder. 
 
Hensynet til at sikre en høj eller øget aktivitet tilsiger, at taksterne som 
minimum skal dække de omkostninger, der er forbundet med at øge pro-
duktionen ved givne personale- og udstyrsmæssige rammer, da sygehuse-
ne ellers vil tabe penge på udvidelser af produktionen. Jo større dæknin-
gen af de enkelte omkostningselementer er, jo større tilskyndelse vil der 
være til at øge aktiviteten. 
 
Hensynet til udgiftskontrol tilsiger for det første, at der sker en overord-
net styring af den samlede kapacitet inden for sygehusvæsenet. Forudsæt-
ningen herfor er, at taksterne ikke indeholder dækning af kapitaludgifter.  
 
Hensynet til udgiftskontrollen tilsiger for det andet, at der ikke gives 
dækning af lønomkostninger ud over lønomkostningerne ved optimalt 
tilrettelagt produktion og normal kapacitetsudnyttelse, og at dæknings-
graden af lønomkostninger begrænses, hvis arbejdsmarkedet er stramt og 
aftrappes ved aktivitet ud over et vist niveau. For en forsigtig takstfastsæt-
telse kan tale, at det kan være forbundet med vanskeligheder at foretage 
egentlige reduktioner af taksternes niveau. 
 
En mulighed kan være såkaldte knæktakster, som det kendes fra special-
lægeområdet, hvor taksterne reduceres ved produktion udover visse ni-
veauer. Herved kan det sikres, at sygehusenes produktion begrænses af, at 
aktivitet udover et vist niveau indebærer et negativt dækningsbidrag.  
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Endelig kan egentlige afregningslofter udgøre en mulighed for at begrænse 
problemerne med styring af de samlede udgifter under takststyring. Afreg-
ningslofter kan dog blive sat under et betydeligt pres, hvis taksternes dæk-
ningsgrad er høj i forhold til omkostningerne. Mulighederne for at hånd-
hæve afregningslofter i praksis må derfor ses i sammenhæng med takster-
nes niveau.  
 
Hensynet til omkostningsproduktiviteten tilsiger, at taksterne ikke inde-
holder dækning af lønudgifter ud over enhedslønomkostningerne ved op-
timal arbejdstilrettelæggelse og normal kapacitetsudnyttelse.  
 
Hvis arbejdsmarkedet er stramt, tilsiger risikoen for aktivitetsafhængigt 
lønpres, at taksterne – i hvert fald ved høje aktivitetsniveauer - ikke skal 
dække væsentligt mere end de marginale omkostninger ekskl. lønomkost-
ninger. Det samme gælder, hvis omfanget af ineffektivitet i udgangspunk-
tet vurderes at være stort.  
 
Hensynet til at sikre en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering tilsiger, at 
takststyring må suppleres med forskellige kvalitetssikringsværktøjer og  
klinisk revision for at sikre, at midlerne anvendes på den måde, der er 
mest relevant ud fra lægefaglige hensyn og bedst tilgodeser politiske øn-
sker. 
 
Et centralt spørgsmål i forhold til taksternes struktur og niveau er således, 
hvorvidt og i hvilket omfang taksterne bør dække lønomkostninger. Dette 
vil afhænge af flere forhold, herunder: 
 
• Mulighederne for at udvide produktionen med de bestående persona-

lemæssige ressourcer – f.eks. gennem bedre arbejdstilrettelæggelse. Jo 
mere begrænsede disse muligheder er, i jo højere grad vil der skulle 
indgå dækning af lønudgifter i taksterne, hvis der ønskes udvidelser af 
aktiviteten. 

• Stramhedsgraden på arbejdsmarkedet for sygehuspersonale. Jo stram-
mere arbejdsmarkedet er, jo større risiko vil der være for, at en høj 
dækningsgrad af lønomkostninger bidrager til lønpres og dermed en 
generel fordyrelse af sygehusenes produktion. Den mulige aflønning 
vil bero på taksternes niveau. 

• Den politiske prioritering af aktiviteten. Jo stærkere de politiske ønsker 
om en høj aktivitet er på givne behandlingsområder, jo større dækning 
af lønudgifterne bør taksterne som udgangspunkt give. 
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• Risikoen for indikationsskred. Jo større risikoen for indikationsskred 
er, jo lavere løndækning bør taksterne give i hvert fald ved høje aktivi-
tetsniveauer. 

 
DRG-systemet vurderes at kunne give et mere præcist grundlag for fast-
læggelse af taksternes niveau og struktur end andre aktivitetsmål. I sam-
menligning med aktivitetsmål som f.eks. antal sengedage hhv. udskriv-
ninger giver DRG-systemet således bedre mulighed for at fastlægge for-
holdet mellem ressourcetrækket ved behandlinger under forskellige diag-
nosegrupper.  
 
Det er vurderingen, at taksterne mest hensigtsmæssigt kan fastsættes di-
skretionært med udgangspunkt i de underliggende omkostningsstrukturer 
for DRG-systemets diagnose-grupper. 
 
I praksis kan der være betydelige forskelle på omkostningen ved en given 
behandling på forskellige sygehuse, dels som følge af forskelle i produkti-
viteten, dels som følge af forskelle i kapacitetsudnyttelsen m.v. Det vurde-
res som mest hensigtsmæssigt, at afregningsmodellerne i forhold til syge-
husene fastlægges af den direkte bevilgende myndighed. Den direkte be-
vilgende myndighed må antages at have det tætteste kendskab til de en-
kelte sygehuses omkostningsstruktur og dermed alt andet lige de bedste 
forudsætninger for at sammensætte afregningsmodellerne på den måde, 
der sikrer bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Afregningsmodellerne mellem 
amter og sygehuse kan principielt fastlægges uafhængigt af afregningen for 
fritvalgspatienter og afregningen mellem stat og amter for meraktivitet.  
 
Erfaringer fra andre lande viser, at det tager tid at udvikle en rimelig præ-
cis registreringspraksis, hvilket kunne tale for, at en forøgelse af andelen af 
aktivitetsafhængig finansiering sker gradvist for at modvirke, at slør i regi-
streringerne får mærkbart gennemslag på sygehusenes økonomi og de of-
fentlige udgifter. 
 
Jo lavere takster, der anvendes, jo større aktivitet er mulig indenfor en gi-
ven udgiftsmæssig ramme. Omvendt vil tilskyndelsen til at præstere mer-
aktivitet være større, jo højere taksten er. Hvis der skal være en tilskyndel-
se til at øge aktiviteten, skal taksten som minimum dække omkostninger-
ne ved at øge aktiviteten ved givne personaleressourcer. 
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Samlet vurdering: 
Sammenfattende er det arbejdsgruppens vurdering, at takststyring kan 
indebære væsentlige fordele i forhold til at tilskynde til en høj aktivitet og 
fokus på omkostningerne, men samtidig også væsentlige risici i forhold til 
den samlede udgiftsstyring. Taksternes niveau og struktur har afgørende 
betydning for de samlede virkninger af takststyring. Det bør ved fastlæg-
gelsen af takster og grundbevillinger tilstræbes, at der fås mest mulig akti-
vitet pr. udgiftskrone givet de udgiftsmæssige rammer og kravene til be-
handlingskvaliteten m.v. 
 
Det er vurderingen, at takststyring kan bidrage til at sætte fokus på aktivi-
tet og omkostninger samtidig med, at hensynet til udgiftsstyringen 
kan tilgodeses. Det stiller dog en række krav til den konkrete ud-
formning af takststyringsmodellen. En anvendelse af takststyring vurde-
res endvidere at stille relativt store krav til sygehusenes ledelse. Kravene 
skærpes formentlig af de meget fagprofessionelle miljøer på sygehusene. 
 
Under rammestyringen vurderes der med en vis usikkerhed at være sket 
en løbende forbedring af produktiviteten inden for sygehusvæsenet. For at 
matche denne udvikling vil der under et takststyringssystem løbende skul-
le ske reale reduktioner af takster og/eller grundbevillinger. Dette kan i 
praksis indebære en meget betydelig udfordring. 
 
Hensynet til at sikre en høj aktivitet kan sammen med hensynet til de 
overordnede udgiftspolitiske målsætninger og en høj omkostningsproduk-
tivitet søges tilgodeset ved at opbygge et takststyringssystem baseret på 
DRG-grupper efter følgende grundprincipper: 
 
• Overordnet styring af den samlede fysiske kapacitet inden for sygehus-

væsenet således, at større investeringer besluttes på et overordnet ni-
veau. Det indebærer, at kapitaludgifterne til offentligt ejede sygehuse 
ikke dækkes via taksterne, men via grundbevillinger. Tilsvarende kan 
f.eks. gøres i forhold til øvrige sygehuse ved indgåelse af ”blok”-
kontrakter.  

• Taksterne fastlægges på et niveau, der som minimum dækker de mar-
ginale omkostninger ekskl. lønomkostninger og ikke som udgangs-
punkt overstiger de marginale omkostninger inkl. lønomkostninger 
ved optimal arbejdstilrettelæggelse og normal kapacitetsudnyttelse. 

• Taksternes konkrete omkostningsdækning må fastlægges diskretionært 
ud fra en konkret vurdering af de underliggende omkostningsstruktu-
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rer og overordnede prioriteringer i forhold til aktiviteten. Hvis der er 
risiko for aktivitetsbetinget lønpres og/eller er betydeligt ”slack” i pro-
duktionen og/eller risiko for indikationsskred ved øget aktivitet, tilsi-
ger hensyn til udgifter og omkostningsproduktivitet, at løndækningen 
i taksterne begrænses – i hvert fald på marginalen. Er kapacitetsudnyt-
telsen derimod høj, og har det høj prioritet at øge aktiviteten, tilsiger 
dette, at dækningsgraden for lønomkostninger bør være højere. 

• Taksterne indeholder ikke dækning af lønomkostninger ved aktivitet 
ud over et vist niveau. 

• Taksterne suppleres med grundbevillinger. 
• Taksterne og/eller grundbevillinger reduceres realt over tid – for given 

aktivitet - med henblik på at hjemtage produktivitetsgevinster. 
• Der fastsættes et loft over den samlede afregning som udgangspunkt på 

sygehusniveau i hvert fald i en indfasningsperiode for at sikre en stabil 
implementering og undgå overophedning. 

 
Herudover kan der for at forebygge indikationsskred ske udvidede kon-
trol af henvisningspraksis, mens hensynet til kvaliteten bl.a. kan søges 
yderligere tilgodeset via anvendelse af kvalitetsindikatorer o.l. 



Kapitel 2 

45 
 

 
 
 

Kapitel 2 
Takststyring – principper og forudsætninger 
 
2.1. Indledning og sammenfatning 
 
Takststyring indebærer som udgangspunkt en automatisk kobling mellem 
bevillingernes størrelse og den præsterede aktivitet.  
 
Den automatiske bevillingstilpasning, og dermed sygehusenes muligheder 
for at påvirke samlede indtægter, er den centrale forskel i forhold til ram-
mestyring, som hidtil har været den dominerende styringsmodel i syge-
hussektoren og store dele af den offentlige sektor i øvrigt. Under ramme-
styring fastlægges bevillingernes størrelse via politiske og/eller ledelses-
mæssige beslutninger.  
 
Både takst- og rammestyring kan konkret tilrettelægges på mange forskel-
lige måder og kan i praksis i betydelig grad tilnærmes hinanden. Begge 
styringssystemer bygger – som udgangspunkt – på en decentralisering af 
budgetansvaret, ligesom den økonomiske styring kan suppleres med andre 
styringsværktøjer. 
 
Automatikken i et takststyringssystem indebærer som udgangspunkt, at 
de samlede udgifter afhænger direkte af aktiviteten og taksternes niveau. 
Virkningerne i forhold til udgiftsstyringen kan dog modificeres ved at 
indbygge elementer såsom trinvise reduktioner af taksterne med stigende 
aktivitet, afregningslofter e.l. i de konkrete takststyringsmodeller.  
 
Den ledelsesmæssige indsats og rammerne herfor vil have afgørende be-
tydning for de opnåede resultater, uanset hvilket styringssystem, der an-
vendes, og uanset den konkrete udformning heraf.  
 
Virkningen af takststyring på sygehusniveau vil også i høj grad bero på 
samspillet med de interne afregnings- og styringssystemer. Det diskuteres 
ikke nærmere i denne rapport, hvordan dette konkret skal ske, idet det 
ikke vurderes muligt at opstille almengyldige modeller herfor, og det un-
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der alle omstændigheder er en central ledelsesmæssig opgave at udforme 
sådanne systemer.  
 
Taksterne kan knyttes til forskellige aktivitetsmål, som f.eks. sengedage, 
udskrivninger, patientforløb eller enkeltydelser. Valget af hvilket (eller 
hvilke) aktivitetsmål en takststyringsmodel skal bygges op omkring, må 
især bero på hvilke aktiviteter, der ønskes fremmet, samt en afvejning af 
faktorer som gennemskuelighed, administrerbarhed og hensigtsmæssige 
incitamenter. For at få flest mulige patientbehandlinger ud af givne res-
sourcer bør det generelt tilstræbes at anvende aktivitetsmål, der så vidt 
muligt beskriver output/resultater frem for input eller bestemte proce-
durer. 
 
Takststyring kan anvendes på flere forskellige niveauer: Mellem en bevil-
gende myndighed og et udførende sygehus (f.eks. amter/sygehuse), mel-
lem sygehusledelse og enkelte afdelinger og mellem myndigheder på for-
skelligt niveau (f.eks. stat/amter eller amter/kommuner). Herudover kan 
takster anvendes ved afregning mellem forskellige myndigheder på samme 
niveau (f.eks. to amter). Takststyring kan tillige anvendes i integrerede 
modeller, hvor myndigheden ejer de berørte sygehuse og i køber/sælger 
modeller, hvor sygehusene f.eks. er ejet af en anden myndighed eller er 
selvejende eller private. Fokus i denne rapport er styringsrelationen mel-
lem en bevilgende myndighed og sygehuse, om end de øvrige anvendel-
sesformer også berøres. Uanset hvordan der afregnes mellem den bevil-
gende myndighed og sygehuset, vil det til enhver tid være en central ledel-
sesmæssig opgave at indrette den interne afregning m.v. på den måde, der 
sikrer den bedst mulige ressourceudnyttelse. 
 
I afsnit 2.2 beskrives de helt overordnede principper i et takststyrings-
system og disse sammenlignes med de tilsvarende principper i et ramme-
styringssystem. I afsnit 2.3 beskrives forudsætningerne for anvendelse af 
takststyring og forskellige takstsystemer. I afsnit 2.4. beskrives i kort form, 
hvordan takststyring kan anvendes til afregning mellem forskellige ni-
veauer. 
  
2.2. Takststyring – overordnede principper 
 
Takststyring indebærer en automatisk kobling mellem bevillingernes stør-
relse og den præsterede aktivitet. Takststyring indebærer derfor en direkte 
økonomisk tilskyndelse til at sikre en høj aktivitet.  
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I den mest simple form for takststyring opereres med en fast afregnings-
takst, uanset produktionsniveau svarende til, at de samlede indtægter sti-
ger proportionalt med den samlede aktivitet, jf. boks 2.1.  
 
Boks 2.1. Centrale karakteristika ved takststyring 

Indtægter i en simpel takststyringsmodel 
med fast takst 

Takststyring indebærer bl.a., at: 

• Bevillingernes størrelse afhænger di-
rekte af den præsterede aktivitet, jf. 
figuren til højre.  

• Budgetansvaret er decentraliseret 
med frihedsgrader for modtageren til 
at disponere over den tildelte bevil-
ling. 

• Ændringer i aktiviteten fører auto-
matisk til bevillingstilpasninger for 
sygehuset.  

Produktion
Produktionsmål

Kr.

Samlet 
indtægt

 
Med takststyring tilpasses bevillingernes størrelse således automatisk til 
ændringer i aktiviteten. Takststyringen forudsættes samtidig at indebære 
en decentralisering af budgetansvaret med frihedsgrader for sygehusledel-
sen til at disponere over bevillingerne. 
 
Takststyring indebærer tilsvarende, at indtægterne på det enkelte sygehus 
vil afhænge af den faktiske aktivitet. Dette kan indebære, at økonomiske 
overvejelser får en større direkte betydning for sygehusenes dispositioner 
sammenlignet med rammestyring. 
 
Den ledelsesmæssige indsats og rammerne herfor – herunder at vilkårene 
for afregningen kendes på forhånd – vil have afgørende betydning for de 
opnåede resultater, uanset hvilket styringssystem, der anvendes, og uanset 
den konkrete udformning heraf. 
 
Takststyringen giver en økonomisk tilskyndelse til at øge aktiviteten indtil 
det punkt, hvor den sidst producerede enhed ikke giver sygehuset en 
økonomisk gevinst. Den automatiske kobling mellem den præsterede ak-
tivitet og bevillingernes størrelse indebærer, at takststyring som udgangs-
punkt ikke sikrer kontrol over de samlede udgifter. Omvendt giver takst-
styring sikkerhed for, at merudgifter modsvares af ekstra aktivitet. 
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Takststyringsprincippet indebærer, at der automatisk tilføres flest midler 
til enheder med høj aktivitet og færrest midler til enheder med lav aktivi-
tet. Takststyring indebærer således, at ressourcerne fordeles efter den reali-
serede efterspørgsel1. 
 
Takststyring kan konkret udformes på mange forskellige måder. Der kan 
således indbygges ét eller flere af følgende elementer i den simple takststy-
ringsmodel: 
 
• Afregningslofter, således at den samlede afregning ikke kommer til at 

overstige et givet niveau. 
• Variable afregningstakster, f.eks. således at taksten reduceres ved pro-

duktion ud over et (eller flere) bestemte niveauer (såkaldte knæktak-
ster). 

• Grundbevillinger, som den aktivitetsafhængige afregning bygger oven-
på. Der kan f.eks. ydes afregning for al aktivitet med en reduceret takst 
eller for al aktivitet ud over et på forhånd fastlagt niveau med en lidt 
højere takst. 
 

Med anvendelsen af afregningslofter i forhold til de enkelte sygehuse 
og/eller -afdelinger suppleres takststyringens automatiske bevillingstilpas-
ning med rammestyringens budgetsikkerhed. Afregningslofter inddæm-
mer således de potentielt udgiftsdrivende egenskaber, der knytter sig til 
anvendelsen af en styringsmodel, der tilskynder til aktivitet. Denne effekt 
kan også opnås med variable afregningstakster, jf. boks 2.2. 

                                                 
1 Dette er dog ikke ensbetydende med, at ressourcerne fordeles i overensstemmelse med 
politiske prioriteringer eller at der opnås bedst mulig ressourceudnyttelse, jf. kapitel 3 og 
4. 
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Boks 2.2. Eksempler på forskellige varianter af takststyringsmodeller 
I takststyringsmodeller med variable afregningstakster vil det ofte være sådan, at tak-
sten nedsættes, når aktiviteten overstiger et (eller flere) bestemt(e) niveau(er), jf. figu-
ren nedenfor til venstre, hvor afregningstaksten nedsættes ved aktivitet udover det fast-
lagte produktionsmål. Nedsættelser af taksten vil som oftest have til formål at dæmpe 
incitamenterne til at øge aktiviteten, men kan også have det formål at indhøste evt. 
stordriftsfordele. Anvendelse af afregningslofter indebærer, at sygehusene kan indtil et 
vist punkt kan forøge deres indtægter, hvorefter der ikke ydes afregning for yderligere 
aktivitet. 

Indtægter i takststyringsmodel med va-
riabel afregningstakst hhv. med og uden 
afregningsloft 

Indtægter i to forskellige takststyrings-
modeller med grundbevilling 

Produktion
Produktionsmål

Uden afregningsloft

Samlet 
indtægt

Med afregningsloft

 

Produktion

Samlet 
indtægt

Basisaktivitet Produktionsmål

Betaling fra 
produktionsstart

Betaling fra 
basisaktivitet

Hvis grundbevillingen eksempelvis fastsættes til 80 pct. af den hidtidige budgetram-
me vil betalingen pr. enhed kunne udgøre 20 pct. af den hidtidige gennemsnitsom-
kostning. Alternativt kan den aktivitetsbestemte bevilling udløses ved produktion ud 
over en vis basisaktivitet, men i så fald med en højere takst end i situationen, hvor 
grundbevillingen suppleres op for hver produceret ydelse, jf. kurven ”betaling fra ba-
sisaktivitet” i figuren ovenfor til højre. Hvis den aktivitetsbestemte bevilling først udlø-
ses ved et produktionsniveau på 80 pct. af det historiske niveau (med rammebudget-
ter), vil der således være plads til at yde en betaling svarende til den historiske gen-
nemsnitsomkostning for hver enhed ud over de 80 pct. Dette vil dog give en mindre 
budgetsikkerhed end med en lavere takst. 

 
Grundbevillinger kan anvendes til at give sygehusene/sygehusafdelingerne 
sikkerhed for en vis mindsteindkomst f.eks. til dækning af udgifter til 
akutberedskab. Grundbevillingen kan også svare til bevillingen i det fore-
gående budgetår, således at der alene ydes honorering for meraktivitet 
(som det eksempelvis er tilfældet med den ekstraordinære pulje på 1,5 
mia.kr. til øget aktivitet inden for sygehusområdet), jf. kapitel 5. 
 
Rammestyringsprincippet indebærer, at det enkelte sygehus tildeles en given 
bevilling og skal prioritere den samlede indsats inden for denne ramme. 
Rammestyring bygger også på en decentralisering af budgetansvaret med 



Takststyring på sygehusområdet 

50 
 

det sigte at fremme de enkelte institutioners udgiftsansvarlighed. Samtidig 
giver rammestyring som udgangspunkt den enkelte institution mulighe-
der for at disponere forholdsvis frit.  
 
Ud fra en statisk betragtning giver rammestyring ikke nogen umiddelbar 
tilskyndelse til aktivitet, fordi bevillingens størrelse inden for det givne 
budgetår er uafhængig af den præsterede aktivitet, jf. boks 2.3.  
 
Boks 2.3. Centrale karakteristika ved rammestyring 

Illustration af rammestyringsprincippet i 
en simpel udformning 

 

Rammestyring indebærer bl.a., at: 

• Ændringer af udgiftsniveauet kræver 
eksplicitte politiske eller ledelsesmæs-
sige beslutninger. 

• Der er et samlet fast udgiftsniveau i 
den enkelte budgetperiode, som er 
uafhængigt af den præsterede aktivi-
tet, jf. den flade indtægtskurve i figu-
ren til højre. 

• Budgetansvaret er decentraliseret med 
frihedsgrader for modtageren til at di-
sponere over den tildelte bevilling. 

Produktion
Produktionsmål

Kr.

Samlet indtægt

 
Ændringer i bevillingernes størrelse kræver således politiske og/eller ledel-
sesmæssige beslutninger. 
 
Over de senere år har man i økonomistyringen bevæget sig stadig mere i 
retning af mål- og rammestyring, hvor der ikke alene fokuseres på bevil-
lingsanvendelsen men også på de opnåede mål og resultater. I praksis led-
sages rammebevillinger således ofte af produktionsmål og resultatkrav, 
som sygehuset skal leve op til inden for den afsatte ramme. I disse resul-
tatkontrakter er det ofte beskrevet de bevillingsmæssige konsekvenser af 
mer/mindreaktivitet i forhold til det opstillede. 
 
Med mål- og rammestyring opstilles konkrete krav til den aktivitet, der 
forventes med de afsatte ressourcer. Denne synliggørelse af forventninger-
ne til aktivitetsniveau kan skabe incitamenter til at øge aktiviteten, så-
fremt sygehuset/sygehusafdelingen forventer, at en manglende målop-
fyldelse f.eks. fører til reduktion af budgettet i senere budgetperioder. Ef-
fekten af mål- og rammestyringen beror således på, at der politisk eller le-



Kapitel 2 

51 
 

delsesmæssigt er vilje til at drage konsekvenserne af en manglende målop-
fyldelse.  
 
En væsentlig forskel i forhold til takststyring er, at manglende målopfyl-
delse (eller overopfyldelse) ikke automatisk får økonomiske konsekvenser 
for sygehusene eller de enkelte afdelinger, men forudsætter eksplicit poli-
tisk eller ledelsesmæssig stillingtagen.  
 
Med opstillingen af produktionsmål kan der fås et bedre afsæt for opfølg-
ning på de opnåede resultater og dermed for at træffe de politiske og le-
delsesmæssige beslutninger på grund af synliggørelsen af eventuelle pro-
blemer end under en simpel rammestyringsmodel. Anvendelsen af mål- 
og rammestyring forudsætter i lighed med takststyring, at der kan opstil-
les operationelle og dækkende mål for den præsterede aktivitet. 
 
Herudover kan aflønningen af sygehusledelsen i nogen grad afhænge af, at 
sygehusene/-afdelingerne formår at leve op til de fastsatte produktions-
mål og dermed give ledelsen en økonomisk tilskyndelse til at søge at reali-
sere de opstillede produktionsmål.  
 
En generel problemstilling i forhold til opstilling af produktionsmål er, at 
sygehusene besidder større information om omkostningsstrukturerne end 
bevillingsgiverne. Endvidere har sygehusene ikke incitamenter til at øge 
produktionen ud over det aftalte, hvis det forventes at føre til øgede pro-
duktionskrav i det følgende år. 
 
Rammestyring kan principielt indebære en risiko for en uhensigtsmæssig 
budgetstrategisk adfærd, hvis der ikke er sikret en effektiv kobling mellem 
præsterede aktiviteter og bevillingernes størrelse. Et eksempel herpå kun-
ne være, at der på grund af manglende opfyldelse af produktionsmålene 
sker en forlængelse af ventetiderne og følgelig opstår et politisk pres for 
øgede bevillinger. Hvis der gentagne gange gives efter for et sådant pres, 
vil der være en risiko for, at de mulige sanktioner ved en manglende mål-
opfyldelse ikke opfattes som reelle. Under forudsætning af, at de opstille-
de produktionsmål har været realistiske, vil en sådan eftergivenhed i prin-
cippet kunne virke som en belønning for ineffektivitet. 
 
Sammenfattende er den væsentlige forskel på ramme- og takststyring, at 
sygehusledelsen under takststyring som følge af den automatiske bevil-
lingstilpasning har direkte mulighed for at påvirke sygehusets indtægter.  
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I hvilket omfang det anses for hensigtsmæssigt at give ledelsen muligheder 
for at påvirke indtægterne, vil derfor bero på en række hensyn, herunder 
kravene til en effektiv styring af de samlede udgifter, sikring af en høj 
omkostningsproduktivitet, aktivitet samt af kvaliteten og en hensigtsmæs-
sig lægefaglig prioritering af ydelserne, jf. kapitel 4.  
 
2.3. Forudsætninger for takststyring og forskellige typer af 

takstsystemer 
 
En grundlæggende forudsætning for anvendelse af takststyring er, at det er 
muligt at afgrænse mål- og kontrollerbare aktiviteter, der giver et dækken-
de udtryk for den produktion, som ønskes takststyret, jf. boks 2.4.  
 
Boks 2.4. Forudsætninger for anvendelse af takststyring 
Anvendelse af takststyring forudsætter, at afregningen sker på grundlag af et eller flere 
aktivitetsmål, som er 

• mål- og kontrollerbare og 

• afspejler den faktiske aktivitet.  

Er én eller flere af disse forudsætninger ikke opfyldt, vil der ikke være sikkerhed for, at 
incitamenterne vil blive påvirket på den tilsigtede måde. Der vil f.eks. være risiko for, at 

• man kommer til at yde afregning for aktiviteter, som ikke er reelle eller ønskelige, 
med unødvendige merudgifter til følge, og/eller at  

• produktionen skævvrides i retning af de målbare aktiviteter, mens ikke-målbare 
aktiviteter nedprioriteres. 

 
Herudover er der en række praktiske forudsætninger for anvendelse af 
takststyring. Væsentligt er i den forbindelse, at takststrukturen ikke bliver 
for kompliceret, således at administrationen/vedligeholdelsen af takst-
systemet bliver for ressourcekrævende, og systemets incitamenter samtidig 
bliver uigennemskuelige for de aktører, som gerne skulle agere på bag-
grund heraf. Disse krav risikerer på grund af sygehusproduktionens kom-
pleksitet at stå i modsætning til forudsætningen om, at afregningen skal 
ske på et grundlag, der afspejler den faktiske aktivitet. Med en så kompleks 
produktion som sygehusenes er det således i sagens natur særligt vanskeligt 
at konstruere et takstsystem, der på den ene side giver et dækkende udtryk 
for produktionen samt er administrativt enkelt og gennemskueligt for de 
relevante aktører og på den anden side ikke åbner risiko for overbehand-
ling af patienterne og utilsigtede skævvridninger af produktionen.  
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Der kan samtidig være forskel på, hvor velegnede forskellige dele af syge-
husenes produktion er til at blive underlagt takststyring. Der kan således 
eksempelvis være betydelige forskelle på, hvor svært det er at afgrænse for-
skellige typer af aktiviteter. Samtidig kan individrelaterede forskelle betyde, 
at ressourcetrækket ved at udføre en given aktivitet kan variere betydeligt 
fra patient til patient således, at en given takst vil give en meget forskellig 
dækning af omkostningerne ved at behandle patienterne. Valget af takstsy-
stem – dvs. hvilke aktiviteter eller tilnærmede mål for aktiviteter afregnin-
gen knyttes til – kan derfor have betydelige konsekvenser for resultaterne. 
 
Der er en mangfoldighed af muligheder i forhold til valget af aktivitetsmål. 
Takstsystemerne kan således i princippet bygges op om alle tænkelige mål 
for aktiviteter, f.eks. kan der ske afregning for sengedage, udskrivninger, 
patientforløb eller enkeltydelser, jf. tabel 2.1., som gennemgår fordele og 
ulemper ved forskellige aktivitetsmål. Der er principielt ikke noget til hin-
der for, at der anvendes forskellige taksttyper til afregning for forskellige 
typer af aktiviteter. 
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Tabel 2.1. Eksempler på aktivitetsmål, som kan indgå i takstsystem – 
fordele og ulemper 

Aktivitetsmål Fordele  Ulemper 
Enkeltydelser • Ideelt set perfekt sammenhæng 

med præsterede aktiviteter – op-
fanger samtidig forskelle i pati-
enttyngde. Incitamenterne til høj 
aktivitet derfor meget stærke, 
men ikke nødvendigvis i form af 
behandling af mange patienter.  

• Er fuldt gennemskueligt for de 
enkelte udbydere. 

• Er administrativt tungt og i praksis 
er det umuligt at sikre omkostnings-
rigtige afregningstakster til ethvert 
tidspunkt. 

• Skævheder i takststrukturen kan give 
incitament til overbehandling. 

• Kan være vanskeligt at kontrollere 
rimeligheden/nødvendigheden af 
ydelserne. 

Antal senge-
dage 

• Er administrativt enkelt og gen-
nemskueligt. 

 

• Opfanger ikke forskelle i omkost-
ninger, som er uafhængige af antal 
sengedage. Afspejler samtidig ikke 
fuldt ud forskelle i patienttyngde. 

• Risiko for uhensigtsmæssige incita-
menter. Kan tilskynde til at forlænge 
ophold på sygehusene unødigt og 
dermed til en uhensigtsmæssig res-
sourceudnyttelse. 

• Kan være vanskeligt at kontrollere 
rimeligheden af sengedagsforbrug. 

Antal ud-
skrivninger 

• Er administrativt enkelt og gen-
nemskueligt. 

• Opfanger ikke forskelle i patient-
tyngde og omkostninger. 

• Risiko for uhensigtsmæssige incita-
menter. Kan tilskynde til at bryde en 
patientbehandling op i flere indlæg-
gelser. Kan være vanskeligt at kon-
trollere rimeligheden af antal ud-
skrivninger. 

Samlede for-
løb for pati-
enter inden-
for bestemte 
diagnose-
grupper 

• Opfanger forskelle i patienttyng-
de på tværs af og i nogen grad 
indenfor diagnosegrupper. Stær-
ke incitamenter til at behandle 
mange patienter. 

• Er administrativt nogenlunde 
enkelt og samtidig forholdsvis 
gennemskueligt. 

• Kan påvirke kvaliteten af ydelserne 
og/eller systematisk at registrere 
grænsetilfælde under dyrere diagno-
segrupper. 

• Kan være vanskeligt at kontrollere 
rimeligheden af registreringen. 

• Hvis forløbene opgøres som indlæg-
gelsesforløb, som det er tilfældet 
med f.eks. DRG-taksterne, kan der 
på samme måde som udskrivnings-
takster være risiko for, at et patient-
forløb brydes op i flere indlæggelser. 

 
Takstsystemer baseret på afregning for enkeltydelser giver generelt den 
stærkeste tilskyndelse til at producere ydelser og teoretisk set også den bed-
ste mulighed for at tilpasse afregningen til de marginale omkostninger på 
patientniveau. Samtidig indebærer princippet også den største risiko for 
overbehandling, fordi det er vanskeligt efterfølgende at kontrollere, hvor-
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vidt ydelserne reelt var nødvendige. Overbehandling og dermed udgifts-
skred opstår imidlertid kun i det omfang producenten kan opnå en gevinst 
herved, dvs. hvis taksterne ligger højere end omkostningerne ved at produ-
cere ekstra ydelser. I forhold til de praktiserende læger er denne risiko ek-
sempelvis søgt inddæmmet ved at anvende en kombination af en grund-
takst pr. tilknyttet patient og noget lavere takster pr. ydelse, jf. kapitel 6. 
 
Takstsystemer, hvor afregningen sker i forhold til enkeltydelser, nød-
vendiggør en meget detaljeret takststruktur og kan derfor være særdeles 
administrativt tunge dels på grund af behovet for detaljeret registrering, 
dels på grund af kravene til løbende opdatering af takststrukturen for at 
begrænse risikoen for skævvridning af produktionen. Systemet vil omvendt 
være fuldt gennemskueligt for den enkelte udbyder. 
 
Afregning på baggrund af antallet af udskrivninger eller antal sengedage er 
administrativt meget enkelt og særdeles gennemskueligt. Incitamenterne 
vil imidlertid nærmest pr. definition være uhensigtsmæssige, fordi der ikke 
er nogen sammenhæng mellem de præsterede aktiviteter og omkostnin-
gerne ved at levere disse. Afregning på baggrund af sengedagstakster inde-
bærer en tilskyndelse til at beholde de enkelte patienter længere tid på sy-
gehuset, idet de faktiske omkostninger pr. sengedag alt andet lige vil falde 
med længden af indlæggelsen i takt med patientens bedring m.v. Senge-
dagstakster bidrager derfor generelt til en dårlig kapacitetsudnyttelse.  
 
Med afregning for antallet af udskrivninger, kan problemet med lange lig-
getider undgås. Til gengæld vil der være en risiko for, at et behand-
lingsforløb brydes op i flere kortvarige indlæggelser, således at der skal sva-
res afregning for den samme aktivitet flere gange. 
 
Med takstsystemer, hvor der sker afregning for samlede behandlingsfor-
løb, vil der ikke være samme tilskyndelse til at tilbyde den enkelte patient 
ydelser, som ikke er nødvendige. Det skyldes, at afregningen for et givet 
forløb som udgangspunkt er den samme, uanset hvor mange ydelser, der 
tilbydes. DRG-systemet giver et tilnærmet mål for ydelserne ved en sam-
let indlæggelse, idet DRG-systemet tæller gennemsnitsomkostningerne 
ved en indlæggelse i den pågældende patientgruppe. Sådanne takster til-
skynder generelt til at øge aktiviteten gennem at behandle flere patienter, 
jf. boks 2.5. 
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Boks 2.5. Beskrivelse af hovedtræk i DRG-systemet 
DRG – Diagnose Relaterede Grupper – er et casemix-system. Det anvendes til at syste-
matisere beskrivelsen af de mange forskellige sygdomstilfælde, der karakteriserer sygehu-
senes patienter. Casemix er betegnelsen for sammensætningen af patienterne, og de me-
toder, som patienterne grupperes efter, udgør det samlede casemix-system. 

Grupperne i et casemix-system skal være klinisk meningsfulde. Det betyder, at patien-
terne i den samme casemix-gruppe i videst mulig omfang skal have ensartede sygdoms- 
og behandlingsmønstre, således at det er meningsfuldt at betragte dem under ét ud fra et 
medicinsk synspunkt. 

Hertil kommer, at grupperne skal være ressourcehomogene. Dvs., at patienter i samme 
gruppe forventes at påføre sygehusene nogenlunde samme økonomiske belastning i form 
af udgifter til pleje, medicin, operative indgreb, laboratorieprøver, røntgenydelser m.v. 

I praksis håndteres et casemix-system som DRG ved at gruppere patienterne på grundlag 
af oplysninger om blandt andet de diagnoser og eventuelle operationer, som er knyttet til 
beskrivelsen af behandlingen af den enkelte patient. Dermed dannes den kliniske beskri-
velse af patienterne. Systemet omfatter i alt 561 diagnoserelaterede grupper. 

Efterfølgende foretages en beregning af de samlede omkostninger, der er forbundet med 
behandlingen af patienterne i de enkelte grupper for at få en vurdering af patienternes 
ressourcetræk. Dette træk anvendes som udtryk for patienternes relative tyngde. I om-
kostningsberegningen indgår samtlige omkostninger undtaget faste kapitaludgifter, dvs. 
DRG-taksterne omfatter også udgifter til bl.a. uddannelse af læger og forskning. 

Metoderne til håndteringen af det nuværende DRG-system udvikles løbende således, at 
sygehusenes produktion og omkostninger beskrives så præcist som muligt.  
 
Derimod tilskynder forløbsbaserede takster til at begrænse antallet af ydel-
ser til den enkelte patient, idet taksten for et patientforløb som udgangs-
punkt er uafhængig af antallet af ydelser. Da DRG-systemet tager ud-
gangspunkt i indlæggelser fremfor samlede forløb, kan der potentielt være 
risiko for, at der skabes kunstig ekstraaktivitet ved at bryde et samlet pati-
entforløb op i flere indlæggelser.  
 
DRG-systemet vurderes dog at være det system, der ud fra en samlet be-
tragtning er mest hensigtsmæssigt at anvende som basis for et takstsystem, 
fordi det et tilnærmet outputmål, der giver gode muligheder for detaljere-
de omkostningsopgørelser. 
 
Afregning med DRG-takster anvendes i dag på følgende områder, jf. kapi-
tel 5: 
 
• Mellemamtslige afregninger for basispatienter, der behandles udenfor 

deres bopælsamt, bl.a. fritvalgspatienter. 
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• Meraktivitet efter principperne for 1,5 mia.kr. puljen. 
 
2.4. Anvendelse af takststyring på forskellige niveauer 
 
Takststyringsmodeller kan anvendes på mange niveauer til afregning mel-
lem myndigheder og sygehuse og til afregning mellem myndigheder på 
forskellige niveauer hhv. mellem myndigheder på samme niveau. Anven-
delse af takststyring i forhold til sygehuse afhænger ikke af en bestemt or-
ganisations- eller ejerskabsform. Takststyring kan således anvendes i for-
hold til såvel integrerede, selvejende som private sygehuse. 
 
Med den nuværende organisering af den offentlige sektor, hvor sygehus-
væsenet er placeret i amterne, er der fire forskellige led, hvor takststyring 
(kan) anvendes til afregning: 
 
• Fra stat til bevilgende myndigheder (amter). 
• Mellem bevilgende myndigheder. 
• Fra bevilgende myndigheder til sygehuse. 
• Fra sygehus til udførende afdelinger. 
 
Afregningen mellem bevilgende myndigheder hhv. mellem stat og bevil-
gende myndigheder har i sagens natur alene betydning for sygehusenes 
driftsmæssige beslutninger, i det omfang pengene føres videre ud på syge-
husene. Der er to væsentlige implikationer heraf. For det første kan der 
udmærket opereres med forskellige takststyringsmodeller i de forskellige 
led. For det andet er afregningen mellem de bevilgende myndigheder og 
sygehusene den centrale relation i forhold til at påvirke driften af sygehu-
sene. I denne rapport vil der følgelig primært blive fokuseret på denne re-
lation. 
 
Resultaterne af sådanne påvirkninger af driftsmæssige beslutninger beror 
bl.a. på, hvordan sygehusene indretter de interne afregnings- og styrings-
systemer, dvs. hvordan midlerne føres ud på de kliniske afdelinger og 
hjælpeafdelinger. Indretningen af interne afregningssystemer kræver en 
detaljeret indsigt i omkostningsstrukturerne og mulighederne for at reali-
sere forbedringer af ressourceudnyttelsen på de enkelte sygehuse. Forskel-
ligheder mellem sygehusene med hensyn til f.eks. personalesam-
mensætning, organisation og faciliteter kan have væsentlig betydning her-
for. Det vurderes derfor ikke muligt at opstille almengyldige modeller for, 
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hvorledes sygehusene skal indrette deres interne afregning. Dette spørgs-
mål behandles følgelig ikke nærmere i de følgende kapitler. Det lægges så-
ledes til grund, at det uanset det overordnede styringssystem er en helt 
central ledelsesmæssig opgave at vælge den interne afregningsform og øv-
rige styringsværktøjer, der giver de bedste resultater. 

 
Anvendelse af takststyring mellem myndigheder på forskellige niveauer 
(stat og amt) er primært et redskab til at sikre opfyldelse af målsætninger 
om en given aktivitet inden for sundhedsvæsenet og afpasse amternes 
økonomiske råderum i forhold til den præsterede aktivitet, jf. figur 2.1. 
  
Figur 2.1. Afregning mellem myndigheder på forskellige hhv. samme 
niveau 
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Afregningen mellem myndigheder på samme niveau (amter) for basispati-
enter hhv. for højtspecialiserede behandlinger har til formål at kompense-
re det amt, som modtager patienten, for de omkostninger, der er forbun-
det hermed. Anvendelse af takster er således i den sammenhæng en me-
kanisme til afregning mellem to ejere i et tilfælde, hvor den ene ejer køber 
kapacitet af den anden ejer og har derfor ikke karakter af et styringssy-
stem. Virkningen i forhold til sygehusniveauet vil bero på, hvordan de til-
sigtede tilskyndelser kanaliseres videre ud til sygehusene enten gennem 
takster eller på anden vis.  
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Kapitel 3  
Grundlæggende vilkår på sygehusområdet 
 
3.1. Indledning og sammenfatning 
 
Det danske sygehusvæsen er blandt andet karakteriseret ved, at  
 
• den enkelte patient har fri og lige adgang til sygehusbehandling1,  
• der er frit valg mellem sygehuse, og 
• udgifterne er skattefinansierede. 
 
Disse grundlæggende præmisser har stor betydning for, hvordan styringen 
af sygehusene bør tilrettelægges. Det gælder især det forhold, at sygehusbe-
handling er gratis for den enkelte patient, men også det frie valg er væsent-
ligt. 
 
Tærsklen for henvisning af en patient til sygehusbehandling kan ikke fast-
lægges entydigt. I praksis vil der til enhver tid være en stor gråzone, inden 
for hvilken de rådgivende fagpersoner har mulighed for at påvirke den rea-
liserede efterspørgsel efter sygehusbehandling via ændringer i henvisnings-
praksis.  
 
Konsekvensen af, at sygehusbehandling er gratis for den enkelte patient, og 
at der ikke er nogen klar tærskel for behandling er blandt andet, at den po-
tentielle efterspørgsel efter sygehusbehandling er meget stor – i praksis stort 
set umættelig inden for realistiske økonomiske rammer. Dette forhold af-
spejler sig også i, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem aktivitet 
og ventetider. 
 
I et system, hvor ydelserne er skattefinansierede, må kapaciteten i syge-
husvæsenet og de samlede udgifter fastlægges via en politisk prioritering. 
Hvis styringen af kapacitet og udgifter alene baserede sig på den bagved-
liggende efterspørgsel, ville det føre til et meget stort forbrug af sygehus-

                                                 
1 I ikke-akutte tilfælde forudsætter sygehusbehandling dog henvisning fra praktiserende 
almen- eller speciallæge. 
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ydelser, som ikke vil være foreneligt med målsætningerne om udviklingen 
i de offentlige udgifter. 
 
Anvendelsen af takststyring forbindes ofte med en øget grad af konkur-
rence, fordi den automatiske omflytning af midler, som er den centrale 
mekanisme i takststyringen, ses som en drivkraft, der tilsvarende automa-
tisk medvirker til en omkostningsminimerende adfærd på sygehusene. 
 
Også på producentsiden er der imidlertid en række forhold, som afgøren-
de adskiller sig fra den almindelige opfattelse af et velfungerende marked, 
herunder fravær af reelle lukningstrusler, vanskeligheder med at specifice-
re mængden og kvaliteten af de ydelser, som skal leveres osv. Hertil 
kommer, at patientstrømmene ikke påvirkes af forskelle i omkostnings-
produktivitet.  
 
Disse begrænsninger betyder, at det kun i begrænset omfang vil være mu-
ligt at etablere en reel konkurrence mellem sygehusene. Det vil formentlig 
primært være tilfældet i forhold til ikke-specialiserede planlagte aktivite-
ter, som allerede i dag i et vist omfang varetages af private leverandører 
(primært speciallæger med egen praksis). 
 
I afsnit 3.2 beskrives markedsfejl på markedet for sygehusydelser, i afsnit 
3.3 beskrives sammenhængen mellem aktivitet og ventetider og i afsnit 
3.4 beskrives konkurrenceforholdene på markedet. 
 
3.2. Markedsfejl 
 
De to væsentligste markedsfejl på markedet for sundhedsydelser er: 
 
• Informationsasymmetri. 
• Usikkerhed om behovet for sygehusydelser kombineret med høje ud-

gifter, som gør det vanskeligt for borgerne at afholde udgifterne selv. 
 
I forhold til sundhedsydelser kan borgerne have meget vanskeligt ved at 
gennemskue konsekvenserne af deres valg. De må derfor som altovervejen-
de hovedregel støtte sig til rådgivning fra fagpersoner, jf. boks 3.1.  
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Boks 3.1. Informationsasymmetri 
En af de mest betydningsfulde markedsfejl på sundhedsområdet er informationsasymme-
trien. Patienterne kan på mange områder hverken træffe kvalitative eller kvantitative 
sundhedstekniske valg, og derfor ender det ofte med, at udbyderne af ydelserne reelt be-
stemmer efterspørgslens sammensætning.  

Informationsasymmetrien indebærer en risiko for et overforbrug af ydelser samt en risi-
ko for, at sammensætningen af ydelser skævvrides til fordel for de mest profitable ydel-
ser. 

Risikoen er størst, hvis ydernes aflønning er direkte koblet til omfanget af enkeltydelser.

 
Borgerne vil derfor som forbrugere stå svagt i forhold til udbyderne (der 
som oftest er identiske med de rådgivende fagpersoner)2. Udbyderne vil så-
ledes have mulighed for at påvirke borgernes efterspørgsel gennem rådgiv-
ningen, hvilket kan føre til et overforbrug af ydelser, især hvis ydernes af-
lønning er koblet til omfanget af ydelser. 
  
Sygehusbehandling vil ofte indebære store omkostninger, som den enkelte 
ikke selv vil have mulighed for at finansiere. Samtidig er behovet for 
sundhedsydelser vanskeligt at forudsige på individniveau. Der vil derfor 
være et behov for ordninger, der kan afdække borgernes risiko. En rent 
markedsmæssig løsning ville imidlertid føre til, at kronisk syge o.l. ikke vil 
kunne tegne forsikring og samtidig ville præmiebetalingerne variere med 
sygdomsrisikoen, jf. appendiks 3.1. En vis politisk regulering er derfor en 
forudsætning for, at der kan sikres en lige adgang til sygehusvæsenet. 
 
Som følge af den specielle politiske prioritering af sundhedsvæsenet (fri og 
lige adgang) og informationsasymmetrien, har de fleste vestlige lande valgt 
en omfordelende finansiering primært i form af enten indkomstskatter el-
ler indkomstafhængige forsikringsbidrag, således at der ikke er en direkte 
sammenhæng mellem sygdomsrisiko og ”præmie”-betalingen. Med tredje-
partsfinansiering genereres imidlertid en ny markedsimperfektion, idet de 
direkte omkostninger ved behandling som følge af tredjepartsfinansierin-
gen ikke dækkes af patienten selv, men finansieres via kollektive – skattefi-
nansierede eller forsikringsbaserede – ordninger., jf. boks 3.2. 
 
 

                                                 
2 I teorien vil borgerne naturligvis kunne begrænse denne risiko ved at søge råd hos flere 
forskellige fagpersoner. Dette vil imidlertid være forholdsvis omkostningskrævende og 
tilskyndelsen reduceres i det omfang den økonomiske risiko afdækkes af en tredjepart. 
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Boks 3.2. Tredjepartsfinansiering 
Der er en række forhold, som indebærer, at der er fordele forbundet med kollektiv fi-
nansiering af sygehusydelser. Særligt kan fremhæves, at det individuelle behov for syge-
husydelser er vanskeligt at forudsige for den enkelte, og at omkostningerne ved syge-
husbehandling i mange tilfælde kan have en størrelsesorden, som det ikke er realistisk, 
at patienten kan afholde ud af egen økonomi. 

Disse forhold ville også på et ureguleret marked føre til udbud af forsikringer. 

Personer med høj sygdomsrisiko (typisk de kronisk syge) vil enten ikke kunne tegne 
forsikring, fordi de ikke er rentable rent forsikringsmæssigt, eller vil skulle svare en 
uforholdsmæssig høj pris for forsikringen. Dette vil være modstridende med hensynet 
om en lige adgang til sygehusvæsenet. De fleste europæiske lande har en eller anden 
form for 3.partsfinansiering. 

I mange vestlige lande har man forsikringsordninger, som imidlertid er underlagt en 
kraftig offentlig regulering og derfor reelt får samme virkning som i et skattefinansieret 
system. Eksempelvis afhænger præmierne ofte af borgernes indkomst frem for sygdoms-
risiko, således at præmierne reelt har samme virkning som indkomstskatter.  

Med tredjepartsfinansiering genereres imidlertid en ny markedsimperfektion, idet de 
direkte omkostninger ved behandling som følge af tredjepartsfinansieringen ikke dæk-
kes af patienten selv, men finansieres via kollektive – skattefinansierede eller forsik-
ringsbaserede – ordninger.  

Efter at en læge har bestemt hvilken type behandling en given patient skal modtage, vil 
tredjepartsfinansieringen alt andet lige give anledning til overefterspørgsel, og dermed 
til at samfundet anvender flere midler på sundhedsydelser end samfundsøkonomisk op-
timalt. Dette forhold nødvendiggør, at kapaciteten i sygehusvæsenet fastlægges ved en 
politisk prioritering. 

 
Tærsklen for henvisning af en patient til sygehusbehandling kan ikke fast-
lægges entydigt. I praksis vil der til enhver tid være en stor gråzone, inden 
for hvilken de rådgivende fagpersoner har mulighed for at påvirke den rea-
liserede efterspørgsel efter sygehusbehandling via ændringer i henvisnings-
praksis. Ud over den enkelte læges skøn og evt. ventetiden til behandling 
vil tærsklen for henvisning i meget høj grad variere med udviklingen i be-
handlingsmuligheder og teknologi. Der kan generelt konstateres, at bl.a. 
udviklingen af nye og ofte mere skånsomme behandlingsmetoder kan føre 
til flere henvisninger bl.a. som følge af færre kontraindikationer.  
 
Konsekvensen af, at sygehusbehandling er gratis for den enkelte patient, og 
at der ikke er nogen klar tærskel for behandling er blandt andet, at den po-
tentielle efterspørgsel efter sygehusbehandling (på linie med andre gratis-
ydelser) er meget stor – i praksis stort set umættelig inden for realistiske 
økonomiske rammer. 
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I et system, hvor ydelserne er skattefinansierede, må kapaciteten i syge-
husvæsenet og de samlede udgifter derfor fastlægges via en politisk priori-
tering. Hvis styringen af kapacitet og udgifter alene baserede sig på den 
bagvedliggende efterspørgsel, ville det føre til et overforbrug af sygehus-
ydelser og samtidig ikke være foreneligt med målsætningerne om udvik-
lingen i de offentlige udgifter. 
 
3.3. Sammenhæng mellem aktivitet og ventetider 
 
Sammenhængen mellem aktivitet og ventetider er ikke entydig. Det skal 
bl.a. ses i sammenhæng med, at den potentielle efterspørgsel efter sygehus-
ydelser er meget stor, jf. ovenfor.  
 
Øget aktivitet kan således føre til en ændret tærskel for henvisning til be-
handling, hvilket kan modvirke et gennemslag på ventetiderne.  
 
For det første vil ventetid kunne påvirke lægernes henvisningspraksis såle-
des, at der ikke sker henvisning af patienter med mere begrænsede behand-
lingsbehov af hensyn til at sikre adgang for patienter med større behand-
lingsbehov. En øget aktivitet kan føre til en ændring af lægernes henvis-
ningspraksis, fordi henvisninger af patienter med mere begrænsede be-
handlingsbehov i så tilfælde kan ske uden at forringe tilgængeligheden for 
patienter med større behandlingsbehov, dvs. at lægerne vil henvise ved sva-
gere indikation/mindre lidelser end tidligere. En øget aktivitet kan således i 
et vist omfang blive opvejet af et stigende antal henvisninger, jf. boks 3.3.  
 
For det andet kan udviklingen af nye og mere skånsomme behandlings-
metoder betyde en udvidelse af målgruppen for behandling. Mere skån-
somme behandlingsmetoder indebærer således alt andet lige færre/svagere 
kontraindikationer, fordi risiciene/ulemperne ved behandling mindskes. 
Omvendt kan de nye teknologier/metoder f.eks. være mindre tidskrævende 
og dermed muliggøre en højere aktivitet på det enkelte behandlingsområ-
de, hvilket vil trække i retning af lavere ventetider. 
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Boks 3.3. Efterspørgslen efter kirurgisk behandling i et offentligt sund-
hedssystem 
Gravelle m.fl. har analyseret, hvorledes antallet af henvisninger til operationer for grå 
stær i Storbritannien afhænger af ventetiden på operationen, afstanden til operations-
klinikken samt finansieringen af de praktiserende læger. Den overordnede konklusion 
på undersøgelsen er, at efterspørgslen efter operationer reduceres af de omkostninger, 
som patienten henholdsvis den praktiserende læge bærer.  

Med hensyn til patientens omkostninger konkluderes det, at ventetid regulerer efter-
spørgslen i et offentligt finansieret system på samme måde som egentlige priser Analy-
sen viser således, at efterspørgslen efter operationer stiger, hvis ventetiden forkortes. 
Elasticiteten i antallet af operationer i forhold til ventetiden er -0,25.  

Undersøgelsen viser endvidere, at en øget afstand fra den praktiserende læge til operati-
onsklinikken, reducerer antallet af henvisninger. En gennemsnitlig forøgelse af afstan-
den på 10 km fra praktiserende læges praksis til operationsklinik resulterede således i en 
5 pct. reduktion af henvisningsraten.  

Størrelsen af de praktiserende lægers omkostninger ved at henvise en patient til en ope-
ration, har også betydning for efterspørgslen. Undersøgelsens data stammer fra 1995 til 
1998. På dette tidspunkt fandtes der to forskellige måder hvorpå de britiske praktise-
rende læges kunne være finansieret – enten med fast betaling (non-fund-holders), eller 
via praksisbudgetter, hvorfra de selv skulle finansiere de operationer, som de henviste 
deres patienter til (fundholders). Et eventuelt overskud fra denne pulje kunne benyttes 
til at forbedre servicen for patienterne på anden vis. Dette kunne f.eks. ske ved at ud-
bygge eller forbedre praksis, hvilket ville medføre en økonomisk gevinst for lægen selv 
ved salg eller afhændelse af praksis.  

Undersøgelsen bekræfter, at fundholding-princippet begrænser antallet af henvisninger, 
idet lægerne, der var finansieret ved fundholding, havde en statistisk signifikant lavere 
henvisningsgrad, end de læger, der modtog fast løn. Således var sandsynligheden for, at 
en patient hos en fundholder-læge blev henvist til operation, omkring 1/3 mindre end 
hos de øvrige læger. Undersøgelsen giver ikke noget svar på, om de færre henvisninger 
er udtryk for en bedre prioritering fra lægernes side eller hensynet til et bedre økono-
misk resultat for lægen.  

 

Kilde: Gravelle et al.: ” The Demand for elective surgery in a public system: time and 
money prices in the UK National Health Service”. Journal of Health Eco-
nomics 212 (2002) 423-449. 

 
For det tredje kan der under ventetid på behandling ske ændringer af pati-
entens helbredstilstand e.l., som tilsiger, at der ikke skal gennemføres be-
handlinger, f.eks. fordi yderligere afklaring under ventetiden har vist, at 
patienten ikke vil have tilstrækkelig fordel af behandling i forhold til risici-
ene/ulemperne, eller fordi der er indtruffet en forbedring af helbredstil-
standen.  
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Ser man på udviklingen i aktivitet og ventetider over perioden 1995 til 
1999 for 19 udvalgte behandlinger, kan der således heller ikke konstateres 
en klar sammenhæng mellem udviklingen i aktivitet og ventetider. For 6 
behandlinger steg ventetiderne således samtidig med stigende aktivitet, og 
for 3 af behandlingerne faldt ventetiderne samtidig med faldende aktivitet, 
jf. figur 3.1. 
 
Figur 3.1. Udviklingen i aktivitet og ventetider for 19 udvalgte be-
handlinger 1995-1999 
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Anm.: I figuren er for overskuelighedens skyld udeladt én ekstrem observation ”Opera-
tion for nyre- og uretersten”, hvor aktiviteten er forøget med 249 pct. og venteti-
den steget med 43 pct. 

Kilde: Kjellberg, Jacob; Schiøler, Thomas og Svenning, Anders Rud : ”Ventelister og 
elektiv aktivitet”, DSI, maj 2002. 

 
For de øvrige 10 behandlinger var der derimod, som man umiddelbart 
skulle forvente, en omvendt proportionalitet mellem aktivitet og venteti-
der. 
 
3.4. Konkurrenceforhold 
 
Anvendelsen af takststyring forbindes ofte med en øget grad af konkur-
rence, fordi den automatiske omflytning af midler, som er en central me-
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kanisme i takststyringen, ses som en drivkraft, der tilsvarende automatisk 
medvirker til en omkostningsminimerende adfærd på sygehusene. 
 
Først og fremmest skal det slås fast, at der ikke kan være tale om priskon-
kurrence, idet prisen fra patientens side ofte er nul som følge af den fri og 
lige adgang. Efterspørgselsmekanismen og den prisdannelse, der karakteri-
serer et almindeligt marked, gælder således ikke på sundhedsområdet. 
 
Mulighederne består derfor i konkurrence mellem udbyderne/leveran-
dørerne enten i forhold til den finansierende tredjepart eller i forhold til 
patienterne på kvalitet. 
 
Uanset hvilke af disse typer af konkurrence, der anskues, vil de centrale 
spørgsmål i forhold til omkostningsadfærden være risikoen for at miste pa-
tienter og ultimativt at risikere lukning. Herudover vil det i sagens natur 
være et krav, at udbyderne stilles over for identiske vilkår således, at enkel-
te udbydere ikke kan skabe sig en konkurrencefordel ved at undlade at tage 
imod patienter, der er omkostningstunge i forhold til afregningstaksten.  
 
For store dele af sygehusenes produktion vil en række forhold gøre det 
vanskeligt at etablere en reel konkurrence mellem udbyderne. I det følgen-
de skitseres en række af de faktorer, som virker effektivt begrænsende på 
mulighederne for etablering af konkurrence inden for sektoren. Der peges 
dog samtidig på en række områder, inden for hvilke der sandsynligvis kan 
etableres en vis grad af udførerkonkurrence. 
 
På sygehusområdet er det generelt vanskeligt for patienterne at gennem-
skue forskelle på producenternes effektivitet m.v., jf. informationsasym-
metrien. Da patienterne ikke bærer nogen direkte omkostning ved valget 
af sygehus, har de heller ikke nogen økonomisk tilskyndelse til at vælge sy-
gehus ud fra hensyn til produktivitet. I praksis kan man observere, at de 
fleste borgere vælger sygehus ud fra et hensyn til nærhed til deres bopæl3. 
Patientstrømmene bidrager således ikke til en sortering mellem mere og 
mindre effektive sygehuse. Fravalget af bestemte udbydere på grund af in-
effektivitet påhviler derfor bevillingsgiverne, og dette kan være en politisk 

                                                 
3 Jf. f.eks. Finlayson m.fl.:”Patient preferences for Location of Care – Implications for 
Regionalization”, Medical Care, vol. 37, No.2., 1999, p.204-209 og Bæk Hansen: 
“Hvilke faktorer har betydning for valg af sygehus ved tilskadekomst – en undersøgelse 
af forholdene i Ringkøbing Amt”, Ugeskrift for læger 156/5, januar 1994, s. 652-655. 
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vanskelig beslutning bl.a. på grund hensynet om en rimelig geografisk 
dækning. 
 
Væsentlige forudsætninger for, at der kan opnås en meningsfuld konkur-
rence mellem udbyderne, er bl.a., at 
 
• der er flere udbydere, 
• det er muligt at specificere mængde og kvalitet af den produktion, som 

udbyderne skal levere (og kontrollere, at det faktisk sker), 
• der er en reel trussel om lukning af sygehuset eller enkelte afdelinger. 
 
Der er betydelige omkostninger forbundet med nyetablering af samlede 
sygehusfunktioner, herunder bl.a. som følge af udgifter til akutberedskab. 
På nær i storbyregioner, hvor der er grundlag for flere akutsygehuse, vil sy-
gehusene generelt have et geografisk monopol på den ”kerneproduktion”, 
som knytter sig til selve akutberedskabet, hvorved de ikke (pga. politiske 
hensyn) vil være udsat for en effektiv lukningstrussel. 
 
Herudover indebærer informationsasymmetrien, at også bevillingsgiverne 
kan have vanskeligt ved at vurdere, om sygehusene drives på en hensigts-
mæssig måde. Et væsentligt problem er i den forbindelse, at der kan være 
store individuelle forskelle på patienternes behandlingsbehov, der vanske-
ligt kan tages højde for i kontrakter med sygehusene. Det kan give sygehu-
sene en tilskyndelse til at søge at undgå særligt omkostningstunge patien-
ter, f.eks. ved at henvise videre til andre sygehuse (såkaldt ”cream-
skimming”), dels kan det give tilskyndelser til at reducere omfanget af 
ydelser til disse patienter.  
 
Yderligere vil sygehuset ofte være en af lokalområdets største arbejds-
pladser, hvilket nødvendigvis vil veje tungere i beslutningen, jo tættere be-
villingsgiverne er på lokalområdet. Et fravalg af det lokale sygehus kan der-
for både have direkte politiske omkostninger for bevillingsgiverne og øko-
nomiske konsekvenser for det berørte lokalområde på grund af mistede ar-
bejdspladser. 
 
I denne sammenhæng er det særligt afgørende for muligheden for  produk-
tivitetsfremmende konkurrence, at der ikke er en reel risiko for at uprofi-
table sygehuse lukkes, jf. boks 3.4. 
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Boks 3.4. Risikoen for lukning og produktivitetsudviklingen 
På et givet marked kan ændringer i produktiviteten fremkomme som resultatet af tre 
faktorer: produktivitetsændringer i de enkelte virksomheder, skift i markedsandele og 
til- og afgang af virksomheder. 

I en rapport fra marts 2002 konkluderer OECD bl.a., at til- og afgang er stærkt korre-
leret på tværs af brancher, specielt vægtet efter beskæftigelse, hvilket antyder, at udskift-
ningen foregår ved en kompetitiv proces, hvorunder et stort antal nye virksomheder er-
statter et stort antal ineffektive virksomheder uden at påvirke det samlede antal virk-
somheder nævneværdigt. 

I takt med at produktive virksomheder tilgår markedet, vil de uproduktive virksomhe-
der være nødt til at øge deres produktivitet for ikke at blive udkonkurreret, og såfremt 
denne proces forløber uhindret, vil det føre til en gradvis forøgelse af produktiviteten på 
det pågældende marked. En effektiv lukningstrussel er således central i forhold til at sik-
re høj produktivitet via kompetitiv udskiftning. 

 

Kilde: OECD: “The role of policy and institutions for productivity and firm dynamics: Evi-
dence from micro and industry data”, Working party No. 1 on Macroeconomic 
and structural policy analysis, 01-mar-2002. 

 
Disse forhold indebærer, at der for store dele af sygehusenes produktion 
ikke er grundlag for en forventning om, at takststyring kan generere en 
konkurrencelignende situation mellem sygehusene, der leder ressourcerne 
hen til de sygehuse, der kan producere til de laveste omkostninger og såle-
des heller ikke giver sygehusene en automatisk tilskyndelse til at reducere 
det samlede omkostningsniveau.  
 
En række elektive funktioner vil imidlertid kunne skilles ud fra akutsyge-
husene og gøres til genstand for en vis konkurrence mellem udbydere. I 
forhold til områder, som er mindre udstyrskrævende, vil det formentligt 
være muligt at sikre en relativt velfungerende konkurrence. Det illustreres 
af, at en række operationer allerede i dag udføres af privatpraktiserende 
speciallæger.  
 
Lave etableringsomkostninger vil således gøre det let for nye udbydere at 
få adgang til markedet. Samtidig vil der ofte være tale om ydelser, som er 
lette at afgrænse og derfor velegnede at lægge ud i konkurrence mellem 
forskellige udbydere. Udgifterne til elektive behandlinger udgør ca. 34 
pct. af de samlede sygehusudgifter, jf. boks 3.5. 
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Boks 3.5. Udgifterne til sygehusvæsenet fordelt på områder 
Udgifterne til sygehusvæsenet udgjorde godt 46 mia.kr. i 2001. Den DRG-opgjorte 
produktionsværdi i sygehusvæsenet beløber sig til 33,2 mia.kr. i 2001, jf. nedenstående 
tabel4. 
Aktivitet i sygehusvæsenet – 
DRG-baseretmia.kr 2001-PL 

Kirurgisk + Medicinsk pct. af samlede driftsud-
gifter 

Akut.......................................  17,6 38,0 
Planlagt ..................................  15,6 (7,8) 33,6 
Øvrigt ....................................  13,2 28,4 
Samlede driftsudgifter ............  46,4 100,0 

Anm.: Skadestuebesøg, der udgør en værdi på 0,6 mia.kr. er fordelt med 1/3 til kirurgi 
og 2/3 til medicinsk behandling. Totale udgifter 46,4 mia.kr. Parentes vedrører 
ambulantdelen.  

Den akutte aktivitet udgør 17,6 mia.kr. svarende til 38 pct. af de samlede driftsudgifter, 
mens den planlagte aktivitet udgør 15,6 mia.kr. svarende til 33,6 pct. af de samlede 
driftsudgifter. 
 
I en situation med givne priser vil udførerne som udgangspunkt konkur-
rere på kvaliteten af ydelserne således, at der opnås større kvalitet for en gi-
ven omkostning. Et komplicerende forhold er i den forbindelse, at kvalite-
ten er vanskelig at kontrollere. Med fri prisdannelse vil konkurrence kunne 
medføre højere priser, i det omfang udførerne vil prøve at tiltrække patien-
ter via bedre service, jf. at patienterne ikke bærer nogen omkostninger ved 
valget af sygehus.  
 
Inddragelse af andre udbydere kan desuden medføre en lønkonkurrence 
mellem udbyderne, som fører til højere lønomkostninger og dermed en 
fordyrelse af sygehusvæsenet. 
 
Inddragelsen af flere udbydere må antages at indebære større transaktions-
omkostninger, idet der skal indgås og følges op på flere forskellige kontrak-
ter.  
 
Hvorvidt etablering af udførerkonkurrence på de ovennævnte områder vil 
være hensigtsmæssigt, vil bl.a. afhænge af, om gevinsterne som følge af 
øget konkurrence opvejer merudgifterne til specifikation af kontrakterne.  
 

                                                 
4 De såkaldte tilrettede driftsudgifter, der dækker DRG-systemets områder (ekskl. psyki-
atri og langtidsmedicin) og udgiftsarter (ekskl. kapitalinvesteringer). 
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Appendiks 3.1 
Markedet for forsikring mod udgifter til syge-
husydelser 
 
Det enkelte individ (eller enkelte familier) kan ikke forudse deres fremti-
dige behov for sundhedsydelser. Samtidig vil udgifterne ved sygehusbe-
handling ofte være af en størrelsesorden, som gør det vanskeligt eller i vis-
se tilfælde umuligt for den enkelte at dække udgiften selv, herunder også 
fordi sygdom kan forringe den fremtidige indtjeningsevne. 
 
De enkelte individer (eller familier) vil efterspørge forsikringer for at af-
dække risikoen for at skulle afholde betydelige udgifter eller endda måtte 
afslå nødvendig behandling. 
 
Markedsløsningen er imidlertid ikke efficient, fordi de grundlæggende be-
tingelser for forsikring ikke er opfyldt, jf. nedenfor. 
 
For at en markedsbaseret forsikringsordning skal føre til et efficient resul-
tat skal følgende fem betingelser være opfyldt5, jf. boks 1: 
 

                                                 
5 Jf. Nicholas Barr, The Economics of the Welfare state, 3. edition s. 285. 
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Boks 1. Betingelser for at markedsbaserede forsikringsordninger er effi-
ciente 
Sandsynligheden for at der opstår behov for behandling skal være uafhængigt fordelt 
over alle individer. Denne antagelse vil generelt være opfyldt undtagen ved større epide-
mier. 

1. Sandsynligheden skal være mindre end én. Denne antagelse vil generelt være opfyldt 
undtagen ved kronisk sygdom, som opstår før tegning af en forsikringspolice. 

2. Sandsynligheden skal være kendt eller estimérbar. Dette vil generelt være tilfældet set 
fra forsikringsselskabernes side, om end der kan være vanskeligheder med at vurdere 
sandsynlighederne på langt sigt. 

3. Der må ikke kunne opstå adverse selection, dvs. den enkelte forsikringstager må ikke 
kunne skjule sin sygdomsrisiko for forsikringsselskabet. 

4. Der må ikke kunne opstå moral hazard, dvs. forsikringstageren må ikke kunne påvir-
ke sandsynligheden for at skulle forbruge sundhedsydelser. Denne antagelse er gene-
relt ikke opfyldt på grund af tredjepartsfinansiering.  

De første to punkter er i en vis forstand demografisk betinget, hvorimod de tre sidste be-
tingelser kan sammenfattes til, at udbyderen af forsikringen skal være i besiddelse af 
fuldkommen information. 

 
Betingelsen om, at forsikringstageren ikke kan påvirke sit forbrug af 
sundhedsydelser er generelt ikke opfyldt. Tredjepartsfinansieringsproble-
met er en væsentlig årsag hertil. Det vil i sig selv give anledning til overef-
terspørgsel, fordi patienten ikke bærer de fulde omkostninger ved ydelser-
ne og den praktiserende læge ikke bærer en økonomisk omkostning ved at 
visitere patienten videre til sygehusbehandling. 
 
Konsekvensen er, at en rent markedsbaseret forsikringsordning vil slå fejl 
på to punkter: 
 
• En række grupper, f.eks. kronisk syge, vil ikke kunne blive optaget i 

forsikringsordninger. Borgerne kan samtidigt have vanskeligt ved at 
vurdere deres fremtidige behov for sygehusydelser, hvilket kan føre til 
over- eller underforsikring. 

• Ordningen vil være inefficient på grund af bl.a. moral hazard- proble-
mer. 

 
Hensynet om at sikre alle grupper lige adgang til sundhedsvæsenet nød-
vendiggør offentlig regulering af forsikringsordningerne og/eller skattefi-
nansierede ordninger. I lande med forsikringsbaserede systemer afspejler 
den offentlige regulering sig eksempelvis i, at forsikringsselskaberne ikke 
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kan afvise at tegne forsikring for bestemte person(grupp-)er, og at præmi-
erne ikke udmåles aktuarisk, men f.eks. i stedet fastlægges på baggrund af 
indkomsten. Derved får forsikringsordningerne reelt samme karakteristika 
som skattebaserede ordninger. 
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Kapitel 4  
Hensyn ved udformningen af en model for 
takststyring af sygehusvæsenet 
 
4.1. Indledning og sammenfatning 
 
Den økonomiske styring af sygehusene bør i videst muligt omfang under-
støtte hovedmålsætningerne for sygehusvæsenet. Det indebærer, at den 
valgte styringsmodel givet den fri og lige adgang til sygehusbehandling så 
vidt muligt skal understøtte: 
 
• en høj aktivitet, 
• en høj grad af udgiftskontrol, 
• en høj omkostningsproduktivitet, 
• en høj kvalitet 
• en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering på sygehusene. 
 
Disse hensyn kan være indbyrdes modstridende. I praksis vil det være van-
skeligt at udforme et økonomisk styringssystem, som tilgodeser alle hensyn 
i fuldt omfang. Den konkrete udformning må derfor bero på en afvejning 
mellem de forskellige hensyn, ligesom styringssystemet under alle omstæn-
digheder må suppleres med en række andre styringsværktøjer. 
 
Virkningerne af takststyring på aktivitet, udgiftskontrol og omkostnings-
produktivitet m.v. afhænger grundlæggende af taksternes niveau og struk-
tur.  
 
Takststyring giver en økonomisk tilskyndelse på sygehusniveau til at øge 
aktiviteten, så længe omkostningerne ved at producere en ekstra enhed er 
mindre end taksten.  
 
Takststyring indebærer imidlertid som udgangspunkt en svækkelse af ud-
giftskontrollen. Det vil alt andet lige gælde, at jo højere takster, jo større er 
sandsynligheden for væsentlige udgiftsskred. Hensynet til udgiftskontrol-
len kan dog tilgodeses på flere måder: Via generel styring af kapaciteten 
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inden for sektoren, ved at indbygge afregningslofter, ved at anvende takster 
med en begrænset dækning af lønomkostninger og ved at reducere takster-
ne med stigende aktivitet for at begrænse tilskyndelsen til merproduktion.  
 
Takststyring kan påvirke omkostningsproduktiviteten både positivt og 
negativt. Den samlede virkning afhænger af taksternes niveau, herunder 
udviklingen over tid, den konkrete anvendelse af eventuelle overskud, 
samt stramheden på arbejdsmarkedet for sygehuspersonale. 
 
Hvis arbejdsmarkedet er stramt, tilsiger risikoen for aktivitetsafhængigt 
lønpres, at taksterne – i hvert fald ved høje aktivitetsniveauer - ikke skal 
dække væsentligt mere end de marginale omkostninger ekskl. lønomkost-
ninger. Det samme gælder, hvis omfanget af ineffektivitet i udgangspunk-
tet vurderes at være stort. For at tilgodese hensynet til omkostningspro-
duktiviteten bør taksten ikke indeholde dækning af lønudgifter ud over 
enhedslønomkostningerne ved optimal arbejdstilrettelæggelse og normal 
kapacitetsudnyttelse. 
 
Hvis taksten er lavere end de gennemsnitlige variable omkostninger for-
udsættes det, at sygehusene tildeles grundbevillinger – ud over til dækning 
af faste omkostninger.  
 
Takststyring kan principielt påvirke kvaliteten i behandlingen, hvis tak-
sten afviger fra omkostningerne ved at levere en given behandling. Hen-
synet til at sikre en høj kvalitet i behandlingen må primært tilgodeses 
gennem andre styringsmekanismer som f.eks. kvalitetsindikatorer, akkre-
ditering og kvalitetsstandarder. 
 
Taksternes niveau og struktur kan endvidere påvirke sygehusenes priorite-
ring af forskellige behandlinger. Kompleksiteten af sygehusenes ydelser 
betyder, at det i praksis vil være umuligt at undgå visse skævvridninger i 
takstsystemet i form af forskelle i dækningsbidrag mellem forskellige be-
handlinger. Takstsystemerne kan derfor ikke stå alene, men må suppleres 
med forskellige kvalitetssikringsværktøjer og klinisk revision for at sikre 
en hensigtsmæssig prioritering af aktiviteterne på sygehusene. 
 
Kapitlet indeholder en teoretisk analyse af, hvordan takststyring påvirker 
aktivitet, udgiftskontrol, omkostningsproduktivitet, kvalitet og priorite-
ringer, og opstiller en række kriterier for, hvordan hensynet til disse fem 
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faktorer bedst kan tilgodeses inden for rammerne af et takststyringssy-
stem. 
 
I afsnit 4.2 beskrives de centrale forudsætninger bag analysen. I afsnit 4.3 
gøres der rede for forskellige omkostningsbegreber. I afsnit 4.4 beskrives, 
hvordan hensynet til en høj aktivitet kan tilgodeses i en takststyringsmo-
del. I afsnit 4.5 redegøres der for, hvordan hensynet til udgiftskontrol kan 
tilgodeses. I afsnittene 4.6 og 4.7 beskrives tilsvarende, hvorledes hensyne-
ne til omkostningsproduktivitet hhv. kvalitet kan tilgodeses. Endelig be-
skrives hensynet til at sikre en hensigtsmæssig prioritering på sygehusni-
veau i afsnit 4.8. 
 
4.2. Centrale forudsætninger 
 
Det lægges generelt til grund, at sygehusenes indtægter omsættes i om-
kostninger, idet sygehusene antages at fungere efter et hvile-i-sig-selv 
princip, og at det for langt størstedelen af sygehusenes produktion ikke 
vurderes muligt at skabe en effektiv konkurrence, jf. kapitel 3. 
 
Det lægges endvidere til grund, at sygehusledelsen kan disponere frit over 
alle indtægter og kan overføre over- og underskud mellem budget-
perioderne.  
 
Der er ikke taget stilling til, hvordan de økonomiske incitamenter på sy-
gehusniveau skal kanaliseres ud til de kliniske afdelinger m.v. gennem de 
interne afregningssystemer.  
 
Endvidere er der ikke taget stilling til, hvordan ledelsen og personalet i 
øvrigt kan tilskyndes til at forfølge de ønskede målsætninger gennem 
økonomiske incitamenter eller på anden vis. 
 
Disse forhold vurderes at være en central ledelsesmæssig opgave, uanset 
det konkrete styringssystem, men vil dog i praksis have stor betydning for 
resultaterne af takststyring. 
 
Det forudsættes, at sygehusene modtager grundbevillinger, såfremt tak-
sterne er lavere end sygehusenes gennemsnitlige totale omkostninger. Be-
tragtningerne i kapitlet tager ikke udgangspunkt i én bestemt takststy-
ringsmodel. 
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4.3. Omkostningsstruktur 
 
Sygehusenes omkostninger kan meget forenklet opdeles i fire hovedgrup-
per: 
• Fast kapital (dyrt apparatur, bygninger osv.), som ikke på kort sigt vari-

erer med aktiviteten. 
• Personale. 
• Øvrige omkostninger, der varierer direkte med aktiviteten, f.eks. medi-

cin og implantater.  
• Øvrige omkostninger, der ikke (på kort sigt) varierer med aktiviteten, 

f.eks. forskning, konferenceaktiviteter og anden uddannelse.  
 
En fordeling af omkostningerne på disse fire hovedgrupper forudsætter 
ideelt set, at det er muligt at værdiansætte kapitalapparatet og opgøre det 
løbende forbrug af kapital. Dette er forbundet med betydelige vanskelig-
heder, hvorfor det i praksis vil være vanskeligt at måle omkostningspro-
duktiviteten. Hvis det antages, at forbruget af fast kapital nogenlunde 
modsvares af tilsvarende løbende (re)investeringer, vil drifts- og anlægsud-
gifterne umiddelbart give et rimeligt dækkende billede af 
omkostningsstrukturen.1 
 
Den faste kapital er på kort sigt at betragte som en fast produktionsfaktor. 
Det vil således f.eks. kræve nogen tid at opføre tilbygninger til sygehusene 
eller at tage dyrt apparatur i drift. Den faste kapital sætter dermed på kort 
sigt en øvre grænse for den samlede kapacitet.  
 
Personalet er som udgangspunkt en mere variabel produktionsfaktor end 
kapital. På nationalt niveau er mulighederne for at variere på antallet af 
læger begrænset af, at der er stort set fuld beskæftigelse samtidig med, at 
mulighederne for at substituere læger med anden arbejdskraft er begrænse-
de. Der er også stort set fuld beskæftigelse blandt sygeplejersker, men mu-
lighederne for at substituere med anden arbejdskraft er generelt større. 
Forøgelser af især indsatsen fra lægepersonale er derfor på kort sigt overve-
jende muligt via øget arbejdsintensitet og/eller arbejdstid. På lidt længere 
sigt vil fleksibiliteten naturligvis være større. De enkelte sygehuse kan  i øv-
rigt søge at tiltrække personale fra andre sygehuse ved at tilbyde gunstigere 
vilkår.  
                                                 
1 I det følgende anvendes omkostninger som det generelle begreb, uanset at dette kan af-
vige fra de i Budget- og regnskabssystemet registrerede udgifter. 
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Herudover er der er en række øvrige omkostninger, som varierer direkte 
med omfanget af de udførte aktiviteter. For eksempel vil der ved hver ud-
skiftning af et hofte- eller knæled være omkostninger til implantater samt 
kost og medicin. 
 
Endelig er der en række øvrige omkostninger, som ikke på kort sigt varie-
rer med aktiviteten. Det gælder f.eks. (efter-)uddannelse af personalet. 
 
I økonomiske analyser opereres typisk med tre forskellige omkostningsbe-
greber, jf. tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1. Oversigt over forskellige omkostningsbegreber 

 Gennemsnitlige totale 
omkostninger (ATC) 

Gennemsnitlige variable 
omkostninger (AVC) 

Marginalom- 
kostninger (MC) 

Elementer, 
som indgår i 
omkostnings-
begrebet 

Totale omkostninger pr. 
produceret enhed.  
• Fast kapital 
• Personale 
• Utensiler m.v. 
• Øvrige omkostninger 

Variable omkostninger  
pr. produceret enhed 
• Personale 
• Utensiler m.v.  
• Øvrige omkostninger 

 

Forøgelse af totale om-
kostninger ved produkti-
on af én ekstra enhed. 
• Personale 
• Utensiler m.v. 
• Øvrige omkostninger 

 

Anm.: ATC = Average Total Costs, AVC = Average Variable Costs, MC = Marginal 
Costs. 

 
De gennemsnitlige variable omkostninger omfatter alle variable om-
kostninger, som er forbundet med at præstere en given produktions-
mængde, opgjort pr. produceret enhed. 
 
De marginale omkostninger er de omkostninger, der er forbundet med at 
producere én ekstra enhed, jf. appendiks 4.1. Marginalomkostningerne in-
deholder derfor samme omkostningskomponenter som de gennemsnitlige 
variable omkostninger. 
 
De faktiske marginalomkostninger kan variere betydeligt. Marginalom-
kostningernes niveau vil blandt andet afhænge af kapacitetsudnyttelsen og 
hvor godt produktionen i øvrigt er tilrettelagt. Ved en relativ lav kapaci-
tetsudnyttelse vil de faktiske marginalomkostninger  være relativt små. Ved 
en høj kapacitetsudnyttelse vil marginalomkostningerne derimod være re-
lativt store. 
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4.4. Hensynet til høj aktivitet 
 
Virkningerne af takststyring afhænger af sammenhængen mellem takst-
erne og produktionsomkostningerne. Taksten skal som udgangspunkt 
overstige marginalomkostningerne for, at sygehuset har en økonomisk til-
skyndelse til at øge aktiviteten2.  
 
Størrelsen af de faktiske (og potentielle) marginalomkostninger vil dels be-
ro på, om produktionen er tilrettelagt optimalt, dels på kapacitets-
udnyttelsen, jf. ovenfor.  
 
Hvis produktionen ikke er tilrettelagt optimalt, vil der – over et vist stræk - 
kun være relativt små marginale omkostninger ved at øge produktionen 
gennem bedre arbejdstilrettelæggelse m.m. I så fald udgøres marginalom-
kostningerne alene af omkostningerne til materialer o.l., som varierer di-
rekte med det faktiske antal behandlinger3. Disse marginale omkostninger 
ekskl. løn betegnes i det følgende MCmin. 
 
Hvis omfanget af ineffektivitet i udgangspunktet er betydeligt, da kan en 
takst på dette niveau således potentielt give mulighed for en betydelig ud-
videlse af aktiviteten, idet det vil være muligt for sygehuset at opnå et posi-
tivt dækningsbidrag på den ekstra produktion, jf. tabel 4.2.  
 
Hvis produktionen derimod er tilrettelagt optimalt, og kapacitetsudnyt-
telsen er relativt høj, vil det være nødvendigt, at taksten giver dækning af 
de marginale lønomkostninger, hvis der skal være en økonomisk tilskyn-
delse til at udvide aktiviteten. En takst, som er lidt højere end de samlede 
marginale omkostninger (dvs. inkl. løn), vil indebære en økonomisk til-
skyndelse til at øge aktiviteten inden for rammerne af den givne fysiske ka-
pacitet. 
 
 
 
 

                                                 
2 Der kan dog også opnås forøgelser af aktiviteten via andre tilskyndelser end de direkte 
økonomiske tilskyndelser. Det illustreres af, at der også under rammestyringen har kun-
net opnås aktivitetsforøgelser, selv om der ikke ydes en automatisk betaling for merakti-
vitet. 
3 Opgjort pr. enhed må disse omkostninger antages at være relativt konstante uafhængigt 
af aktivitetsniveauet og tilstedeværelsen af evt. stordriftsfordele eller –ulemper. 
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Tabel 4.2. Sammenhæng mellem takster og aktivitetsvirkning 
Takstniveau  Virkning 
1. Takst < MCmin Som udgangspunkt er der ingen økonomisk tilskyndelse til 

at øge aktiviteten, da taksten er mindre end omkostningen 
til materialer o.l. ved en øget produktion. 

2. Takst = MCmin En takst, som svarer til de marginale omkostninger til ma-
terialer o.l. kan sikre, at manglende midler til materialer 
ikke begrænset personaletsmuligheder for at øge aktiviteten 
inden for bestående personale- og kapitalmæssig kapacitet. 
m.v. 

3. MCmin < Takst ≤MC Giver mulighed for en hel eller delvis aflønning af persona-
let for øget aktivitet udover dækning af øgede udgifter til 
utensiler m.v. 

4. MC < Takst ≤ATC Som 3., men giver herudover mulighed for hel eller delvis 
aflønning af kapitalapparatet. 

  
En anvendelse af takster, som svarer til de gennemsnitlige totale omkost-
ninger, vil indebære, at taksten dækker alle sygehusets omkostninger for-
bundet med at producere den pågældende produktionstype, dvs. inkl. ka-
pital. En takst på dette niveau indebærer derfor, at den samlede kapacitet 
fastlægges af sygehusene. Det vil indebære, at det samlede udgiftsniveau 
fastsættes uden en politisk prioritering, og givet den stort set umættelige 
efterspørgsel efter sygehusydelser vil det alt andet lige resultere i ufor-
holdsmæssigt høje udgifter, jf. kap 3. 
 
I det omfang taksterne ikke dækker sygehusenes gennemsnitlige omkost-
ninger, vil det være nødvendigt at tildele sygehusene grundbevillinger. 
Hvis taksterne indebærer en relativt lav dækningsgrad i forhold til de gen-
nemsnitlige omkostninger, forudsætter det relativt store grundbevillinger 
og omvendt. Grundbevillingen kan fastsættes på forskellig vis og kan f.eks. 
dække udgifter til apparatur, forskning, uddannelse, akutberedskab m.v., 
jf. kap. 8. for en nærmere diskussion af forskellige modeller for takststy-
ring. 
 
Tilskyndelsen til meraktivitet vil alt andet lige være større, jo højere tak-
sten sættes, dels fordi sygehusene får mulighed for hel eller delvis afløn-
ning af ekstra personale og evt. kapital, dels på grund af muligheden for at 
generere et overskud, jf. boks 4.1. 
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Boks 4.1. Hensynet til en høj aktivitet 
• Takststyring giver en økonomisk tilskyndelse på sygehusniveau til at øge aktivite-

ten, hvis taksten er højere end omkostningerne ved at producere en ekstra enhed. 

• Hvis produktionen ikke er tilrettelagt optimalt, og kapacitetsudnyttelsen er lav, vil 
aktiviteten kunne øges inden for de bestående personale- og kapitalressourcer. 
Dermed vil en takst, som kun er lidt højere end de marginale omkostninger ekskl. 
løn give en økonomisk tilskyndelse til at øge produktionen. 

• Hvis produktionen derimod er tilrettelagt optimalt og kapacitetsudnyttelsen er 
høj, vil øget aktivitet forudsætte, at taksten giver dækning for ekstra lønomkost-
ninger. 

• Jo højere taksten er, jo stærkere vil tilskyndelsen til øget aktivitet være. 

 
4.5. Hensynet til udgiftskontrol 
 
Ved udgiftskontrol forstås, at de(n) bevilgende myndighed(er) har mulig-
hed for at styre det samlede udgiftsniveau.  
 
Udgiftskontrollen er central  for mulighederne for en konsekvent politisk 
prioritering af de offentlige udgifter. Det gælder både i forhold til de of-
fentlige udgifters niveau og deres sammensætning. Graden af udgiftskon-
trol har således direkte sammenhæng med mulighederne for en overord-
net politisk prioritering af sygehusudgifternes niveau i forhold til andre 
offentlige udgifter, f.eks. ældreservice og dagpasning.  
 
Med samlede udgifter på i størrelsesordenen 48 mia.kr. årligt har syge-
husområdet så betydelig udgiftsmæssig vægt, at selv relativt små overskri-
delser af budgetterne kan påvirke balancen i den økonomiske politik. Et 
udgiftsskred på 5 pct. vil svare til en merudgift på 2,4 mia.kr., hvilket 
omtrent svarer til det samlede råderum for vækst i de offentlige udgifter i 
2003 på 0,7 pct. 
 
Den automatiske kobling mellem bevillingernes størrelse og den præste-
rede aktivitet, som er en konsekvens af takststyring, udgør en væsentlig 
udfordring i forhold til at sikre kontrol over de samlede udgifter. Hvis de 
marginale omkostninger ligger lavere end taksten, vil der være en økono-
misk tilskyndelse for sygehuset til at øge aktiviteten i videst muligt om-
fang. Styringsproblematikken er dermed snævert forbundet med takster-
nes niveau.  
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Takststyrings indvirkning på udgiftskontrollen vil dels afhænge af tak-
sternes niveau i forhold til marginalomkostningerne, dels af om 
marginalomkostningerne er faldende, uændrede eller stigende over et 
længere stræk.  
 
Hvis produktionen i udgangspunktet er tilrettelagt optimalt og kapaci-
tetsudnyttelsen er høj, vil marginalomkostningerne være stigende, fordi 
udvidelser ud over et vist punkt, alene kan foregå ved anvendelse af over-
arbejde m.v.  Omvendt vil inoptimal produktionstilrettelæggelse og lav 
kapacitetsudnyttelse give mulighed for faldende eller konstante marginal-
omkostninger. 
 
I den situation, hvor marginalomkostningerne er stigende, vil der være en 
vis udgiftskontrol. Hvor effektiv denne udgiftskontrol er, vil afhænge af, 
hvor meget produktionen kan udvides, før de marginale omkostninger er 
steget til niveauet for taksten, jf. tabel 4.3.  
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Tabel 4.3. Grad af udgiftskontrol ved forskellige takster og omkost-
ningsstrukturer 

 Faldende marginalom-
kostninger over længere 
stræk 

Faste marginalomkost-
ninger  over længere 
stræk 

Stigende marginalom-
kostninger  

Takst > 
Marginale 
omkostninger 
ved nuværende 
produktions-
niveau 

Ingen umiddelbar ud-
giftskontrol.  
 
Meget stor tilskyndelse 
til merproduktion, da 
taksten ligger over de 
marginale omkostning-
er, og forskellen øges 
ved større produktion. 

Ingen umiddelbar ud-
giftskontrol. 
 
Meget stor tilskyndelse 
til merproduktion, da 
taksten ligger over de 
marginale omkostnin-
ger. 

Formentlig svag udgifts-
kontrol. 
 
Graden af udgiftskon-
trol afhænger dog af, 
hvor meget produktio-
nen kan udvides før 
marginalomkostninger-
ne svarer til taksten. 

Takst = 
Marginale 
omkostninger 
ved nuværende 
produktions-
niveau 

Ingen umiddelbar 
udgiftskontrol.  
 
Meget stor tilskyndelse 
til merproduktion, da 
forskellen mellem takst 
og marginalomkostnin-
ger øges ved større pro-
duktion, fordi marginal-
omkostningerne falder. 

Svag udgiftskontrol, 
fordi sygehusene kan 
øge produktionen uden 
at forringe nettoindtje-
ningen. 

Relativt høj grad af ud-
giftskontrol, idet der ik-
ke vil være økonomisk 
tilskyndelse til at udvide 
produktionen udover 
det hidtidige niveau,  

Takst < Mar-
ginale om-
kostninger ved 
nuværende 
produktions-
niveau 

Høj grad af udgiftskon-
trol, hvis marginale om-
kostninger aldrig falder 
til et niveau under tak-
sten. Derimod svag ud-
giftskontrol, hvis margi-
nale omkostninger fal-
der til et lavere niveau 
end taksten ved for-
holdsvis små udvidelser 
af produktionen. 

Høj  grad af udgiftskon-
trol, idet der ikke er 
økonomisk tilskyndelse 
til at udvide aktivitetsni-
veauet. (Da øget aktivi-
tet vil sænke sygehusets 
nettoindtjening). 

Høj grad af udgiftskon-
trol, idet der ikke er 
økonomisk tilskyndelse 
til at udvide aktivitetsni-
veauet. (Da øget aktivi-
tet vil sænke sygehusets 
nettoindtjening). 

 
I det tilfælde, hvor marginalomkostningerne omvendt ligger over takster-
ne, vil der  være en relativt høj grad af udgiftskontrol. Det skyldes, at sy-
gehusene vil lide tab på at udvide produktionen, medmindre marginal-
omkostningerne er faldende og ydermere når et lavere niveau end taksten 
ved forholdsvis små udvidelser af produktionen4.  
 
Hvis taksterne modsvarer de marginale omkostninger, vil der være en høj 
grad af udgiftskontrol, hvis de marginale omkostninger er stigende, idet 
                                                 
4 Det er en nødvendig betingelse, at sygehuset har mulighed for at opveje tabet på den 
del af merproduktionen, hvor marginalomkostningerne ligger over afregningstaksten, 
med en gevinst af mindst samme størrelsesorden for den del af merproduktionen, hvor 
marginalomkostningerne ligger under afregningstaksten. 
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der vil være et nettotab for sygehusene, ved at udbygge produktionen ud-
over det nuværende niveau. 
 
Hvis de marginale omkostninger derimod ligger fast over et længere 
stræk, vil der kun være en svag  udgiftskontrol,  hvis taksten lægges på et 
niveau svarende til marginalomkostningerne. Det skyldes, at sygehusene  
kan øge produktionen uden at forringe nettoindtjeningen. 
 
Situationen med faldende marginalomkostninger forudsætter, at der 
knytter sig stordriftsfordele til produktionen af sygehusydelser.  Hvis tak-
sten er mindre end eller identisk med de marginale omkostninger i ud-
gangssituationen, vil der ved faldende marginalomkostninger ikke være 
nogen umiddelbar udgiftskontrol, idet sygehuset vil øge nettoindtjenin-
gen ved at øge aktiviteten i videst muligt omfang.  
 
Et andet vigtigt forhold er stramhedsgraden på arbejdsmarkedet. På et 
stramt arbejdsmarked vil problemet med takster, der ligger over de mar-
ginale omkostninger, være, at der skabes risiko for ekstraordinære lønstig-
ninger. Dette kan forøge enhedsomkostningerne, hvilket alt andet lige vil 
vanskeliggøre den samlede udgiftskontrol. 
 
Virkningerne på udgiftskontrollen vil således i høj grad afhænge af, om 
taksten alene giver mulighed for at øge aktiviteten med givne personale- 
og kapitalressourcer, eller giver mulighed for at øge personale- og/eller 
kapitalressourcerne. I jo højere grad det sidstnævnte er tilfældet, jo større 
er risikoen for, at udgiftskontrollen svækkes.  
 
Hvordan kan takststyring tilgodese hensynet til udgiftskontrol? 
Hensynet til udgiftskontrollen kan tilgodeses på flere måder: 
 
• Kapacitetsstyring. 
• Takster med begrænset dækningsgrad i forhold til omkostningerne 

og/eller variable takster. 
• Afregningslofter. 
• Løbende overvågning. 
 
Kapacitetsstyring 
Efterspørgselspresset efter sygehusydelser er af en så betydelig størrelsesor-
den, at det ikke kan imødekommes inden for tænkelige økonomiske 
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rammer, jf. kapitel 3. Da ydelserne er skattefinansierede, må kapaciteten 
derfor fastsættes ud fra en politisk prioritering.  
 
Kapaciteten er overordnet set betinget af, hvor mange og hvilke produkti-
onsfaktorer sygehusene råder over, herunder såvel den fysiske kapital som 
det personale sygehusene har til rådighed.  
 
De fysiske faciliteter (bygninger, dyrt apparatur, adgangen til at udføre 
højt specialiserede behandlinger osv.) har central betydning i forhold til 
kapaciteten og dermed i forhold til at sikre en styring af udgifterne. Store 
investeringer bør derfor foretages med udgangspunkt i en samlet politisk 
prioritering af kapaciteten, herunder af fordelingen mellem sygehusene. 
Det indebærer, at kapitalomkostninger bør dækkes via grundbevillinger. 
Omvendt kan der  argumenteres for, at inddragelse af kapitalomkostnin-
ger i taksterne vil tilskynde de enkelte sygehuse til kun at foretage de inve-
steringer, som er rentable for dem. Takstfinansiering af kapital-
omkostninger kan imidlertid svække udgiftskontrollen betydeligt, fordi 
det store efterspørgselspres vil betyde, at sygehusene hver især har en til-
skyndelse til at investere mest muligt i ekstra kapacitet, så længe sygehu-
sene via taksten kan opnå et positivt afkast af den ekstra kapacitet5.  
 
Det kan således lægges til grund, at sygehusene har frihedsgrader til at in-
vestere ud af grundbevillingen, så længe investeringerne er i overens-
stemmelse med den overordnede specialeplanlægning og investeringsom-
fanget er fastlagt ved en politisk prioritering. Der kan dog være behov for 
at følge, om investeringerne rettes mod de områder, hvor det ud fra læge-
faglige kriterier er mest relevant at foretage (ny)investeringer.  
 
At faste omkostninger dækkes via grundbevillinger behøver ikke at ude-
lukke, at sygehusenes investeringsmuligheder på længere sigt afpasses i 
forhold til aktiviteten, jf. kap. 8. Det centrale er, at investeringsmulighe-
derne fastlægges gennem en politisk prioritering, og at sygehusenes bevil-

                                                 
5 Anvendelse af udgiftsbevillinger som hidtil kan indebære en generel tendens til under-
investeringer i apparatur og anden fysisk kapital, fordi investeringsudgiften fuldt ud skal 
dækkes af budgettet i anskaffelsesåret og således ikke spredes over kapitalapparatets leve-
tid. Denne problemstilling, som ikke er behandlet nærmere i denne sammenhæng, vil 
kunne afhjælpes ved anvendelse af omkostningsbudgettering, som alt andet lige giver et 
klarere grundlag for den politiske prioritering af fordelingen af hhv. løn- og investe-
ringsmidler til sygehusene, idet der herved sikres en budgetmæssig ligebehandling af løn- 
og kapitalomkostninger, fordi kapitalinvesteringen spredes over kapitalapparatets levetid. 
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linger til investeringer derfor ikke automatisk knyttes til den faktiske akti-
vitet.  
 
Takster med begrænset omkostningsdækning og/eller variable takster 
Sygehusenes personaleressourcer er også et vigtigt element i forhold til den 
samlede kapacitet. En central styring af de personalemæssige ressourcer på 
samme måde, som det f.eks. er tilfældet i forhold til antallet af praktise-
rende læger, er næppe en farbar vej i forhold til sygehusvæsenet6.  
 
En anden og mere indirekte måde at styre den personalemæssige kapacitet 
på er at anvende takster, som dækker de marginale omkostninger ekskl. 
løn og kun i begrænset omfang dækker lønomkostninger m.v. Hensynet 
til udgiftskontrollen kan således også tilgodeses ved at anvende takster 
med en begrænset dækningsgrad i forhold til lønomkostningerne7 og/eller 
ved at aftrappe taksterne med stigende aktivitet, således at dækningsbidra-
get bliver negativt ved aktivitet udover et vist niveau, jf. boks 4.2. 
 

                                                 
6 Antallet af praktiserende almen- hhv. speciallæger reguleres gennem tildelingen af så-
kaldte ydernumre, jf. kapitel 6. 
7 Jo lavere afregningstakster, der anvendes i forhold til den aktivitet, der ligger inden for 
de opstillede produktionsmål, jo større skal grundbevillingerne alt andet lige være. 
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Boks 4.2. Illustration af virkningerne på udgiftskontrol med variable 
takster 
I figur a.-b. er vist, hvorledes produktionsniveauet og de samlede omkostninger påvir-
kes i en situation, hvor de marginale omkostninger ligger nogenlunde fladt over et 
længere stræk, og hvor der opereres med hhv. en fast takst og en takst, der reduceres 
gradvist med øget aktivitet. 

Figur a. Marginale omkostninger og to 
forskellige sæt af takster 

Figur b. Samlede omkostninger og ind-
tægter ved to forskellige sæt af takster 

MC

Kr./enhed

Produktion

Variabel
takst

Fast takst

Mindreaktivitet sfa. 
aftagende takst

x1

x2
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omkostninger

Samlet 
indtægt 
ved 
aftagende 
takst 

Samlet indtægt 
ved fast takst

X1 X2

Mindreaktivitet sfa.  
aftagende takst

 

Det fremgår, at den faldende takst vil føre til en produktion/aktivitet, der er mindre 
end ved en fast takst. Mindreproduktionen svarer til forskellen mellem X2 og X1. 

 
Variable takster er et styringsinstrument, som kræver en relativt stor ind-
sigt i omkostningsstrukturerne på sygehusene, jf. ovenfor. For den takst-
fastsættende myndighed vil der være usikkerhed om, ved hvilket produk-
tionsniveau taksterne kommer til at ligge under de marginale omkostnin-
ger og dermed om, hvor høj en produktion og et udgiftsniveau en be-
stemt takststruktur kan føre til. Denne usikkerhed må alt andet lige anta-
ges at være større, jo større afstand/jo flere administrative lag, der er mel-
lem den takstfastsættende myndighed og sygehusene. 
 
Aftrapning af takster bør ydermere bero på en konkret vurdering af om-
kostningerne ved hver enkelt behandlingsform, idet generelle nedsættelser 
af taksterne med en bestemt procentandel kan føre til en skævvridning af 
produktionen. For eksempel udgør direkte afholdte medicinudgifter ved 
behandling af visse kræftpatienter størstedelen af de samlede udgifter, 
mens langtidsmedicinske (geriatriske) patienters behandlingsomkostnin-
ger overvejende er afhængig af plejeomfang og indlæggelsesvarighed. En 
generel nedjustering af taksterne med en bestemt procentandel kan såle-
des betyde, at direkte afholdte udgifter til f.eks. medicin, implantater m.v. 
i nogle tilfælde ikke kan dækkes af taksten. 
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Afregningslofter 
Udgiftskontrollen kan sikres direkte ved at sætte et loft over det samlede 
afregningsbeløb, hvorved der sættes et loft over den samlede aktivitet. 
Den reelle grad af udgiftskontrol afhænger især af, hvor højt loftet sættes i 
forhold til det nuværende produktionsniveau. Jo højere loftet sættes, jo 
svagere bliver udgiftskontrollen alt andet lige, fordi mulighederne for at 
øge aktiviteten, og dermed udgiftsniveauet øges. Det forudsætter dog som 
udgangspunkt, at sygehusene modtager en takst, der som minimum kan 
dække deres marginale omkostninger ved merproduktionen.  
 
Afregningslofter tjener kun en funktion, hvis de sættes på et niveau, hvor 
der er en sandsynlighed for, at de vil være bindende og dermed bidrager til 
at sikre, at de samlede udgifter til sygehusvæsenet ikke kommer til at over-
stige det niveau, som er foreneligt med overordnede politiske prioriteringer 
og samfundsøkonomiske målsætninger.  
 
Afregningslofter kan dog blive sat under et betydeligt pres, hvis taksternes 
dækningsgrad er høj i forhold til omkostningerne. På grund af den meget 
store efterspørgsel, den høje politiske prioritet og de direkte incitamenter 
til ekstra aktivitet kan dette pres være så stærkt, at afregningslofter ikke er 
holdbare. Mulighederne for at håndhæve afregningslofter må derfor ses i 
sammenhæng med taksternes niveau.  
 
En praktisk vanskelighed i forhold til anvendelsen af afregningslofter er, 
hvorledes de kan føres ud på sygehusniveau, uden at der opstår konflikt 
med fritvalgsordningen, jf. kapitel 8.  
 
Løbende overvågning 
Udgiftskontrollen kan herudover understøttes ved at kontrollere visita-
tionen m.v. til sygehusene samt sygehusenes registreringspraksis. Takst-
styring kan således  indebære en risiko for, at der gennemføres flere 
og/eller dyrere behandlinger, end sygdommen berettiger til, hvis der her-
ved kan opnås en større betaling. Og givet informationsasymmetrien vil 
der potentielt være stor mulighed herfor. Risikoen for utilsigtede aktivi-
tetsstigninger (medicinsk ubegrundet skred i behandlingsmængden pr. di-
agnose) indebærer, at udgiftsudviklingen pr. patient/visitation bør overvå-
ges, og der kan anvendes modeller for både sanktioner og incitamenter for 
sygehusene, herunder den enkelte læge, til ikke at overbehandle. 
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En løbende overvågning af visitationspraksis og behandlingsmønstre udgør 
samtidig et væsentligt bidrag i forhold til at sikre en hensigtsmæssig læge-
faglig prioritering, jf. boks 4.3 og senere. 
 
Boks 4.3. Eksempler på muligheder for løbende kontrol af visitationer på 
sygehusene 

Jo større automatik i afregningen, jo større krav stilles der til overvågning af visitatio-
nen på sygehusene, for at sikre at patienter ikke bliver uhensigtsmæssig henvist og be-
handlet.  

En øget indsats på følgende områder vil således kunne understøtte udgiftskontrollen 
(men kan dog ikke stå alene): 

• Opfølgning på forskelle og store forandringer i registrerings- og/eller henvisnings-
praksis, for at minimere antallet af utilsigtede henvisninger. Der findes ikke noget 
entydigt svar på, hvad der er det ”rigtige” indikationsniveau for henvisning til be-
handling. Ændringer i henvisningspraksis behøver således ikke være udtryk for 
økonomisk kalkulation fra lægelig side, men kan blot være en afspejling af den 
usikkerhed, der pr. definition vil knytte sig til det lægelige skøn. Opfølgningen på 
ændringer i praksis vil således ikke blot være nyttig ud fra et overordnet hensyn 
om udgiftskontrol, men kan også bruges af de enkelte læger/sygehusafdelinger osv. 
til at skabe en mere ensartet praksis indenfor den brede gråzone. 

• Procedurer for godkendelse og prioritering af nye behandlingsmetoder – aktive be-
slutninger om ændring af serviceniveau. 

• Undersøge muligheden for mere systematisk at udarbejde vejledende behandlings-
normer/planer. 

• Styrkelse af den praktiserende læges rolle som gate-keeper. 

• Benchmarke sygehusene på baggrund af produktionsomkostninger for at skabe 
større opmærksomhed på de enkelte sygehuse m.v. om forbedringsmuligheder. 

• Mere konsekvent anvendelse af forløbstakster, der indebærer, at afregningen sker 
pr. patientforløb  således, at der ikke opnås øget indtjening ved at stille flere deldi-
agnoser, genindlæggelser m.v. 

 
Konklusioner vedr. udgiftskontrol 
På baggrund af ovenstående overvejelser, kan der drages følgende konklu-
sioner om mulighederne for at sikre en effektiv udgiftskontrol i en takst-
styringsmodel, jf. boks 4.4. 
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Boks 4.4. Takststyring og hensynet til udgiftskontrol 
• Takststyring indebærer som udgangspunkt, at styringen af de samlede udgifter 

svækkes som følge af den meget store efterspørgsel efter sygehusydelser kombine-
ret med en automatisk bevillingstilpasning. 

• Det er afgørende, i hvilket omfang taksterne giver sygehusene økonomisk råde-
rum til at øge aktiviteten ved givne personaleressourcer og given fysisk kapacitet, 
eller giver økonomisk råderum til at øge kapaciteten  mht. personale og/eller ka-
pital.  

Hensynet til udgiftskontrollen i et takststyringssystem kan tilgodeses ved at:  

• Sikre en overordnet styring af den fysiske kapacitet, hvorfor taksterne ikke bør gi-
ve dækning af kapitalomkostninger.  

• Fastsætte taksterne på et niveau, som dækker de marginale omkostninger ekskl. 
løn, men kun i begrænset omfang dækker lønomkostninger m.v. 

• Lade taksterne aftage med stigende aktivitet.  

• Anvende lofter over den samlede afregning. Mulighederne for at håndhæve afreg-
ningslofter i praksis må ses i sammenhæng med taksternes niveau.  

• Overvåge aktivitetsudviklingen, herunder henvisningspraksis.  
 
4.6. Hensynet til omkostningsproduktivitet 
 
Ved produktivitet forstås evnen til at konvertere de anvendte ressourcer 
(input) til produktion/ydelser (output).  
 
Produktivitet er således et spørgsmål om at producere mest muligt med 
anvendelse af færrest mulige ressourcer. Øget produktivitet svarer derfor 
til, at der produceres flere varer eller tjenesteydelser, ved anvendelse af en 
given ressourceindsats, end hidtil.  
 
Produktivitet kan opgøres på forskellige måder. Det mest relevante mål i 
denne sammenhæng er omkostningsproduktivitet8, der afspejler forholdet 
mellem produktion og omkostninger9. En forøgelse af produktionen ved 

                                                 
8 Et andet mål er faktorproduktivitet. Opgørelse af faktorproduktivitet forudsætter bl.a., 
at det er muligt, at værdiansætte kapitalapparatet, hvilket, på sygehusområdet, er for-
bundet med betydelige praktiske vanskeligheder.  
9 Opgørelse af omkostningsproduktiviteten kræver, at det er muligt at opgøre forbruget 
af kapital. Da der i dette kapitel ikke tages stilling til periodiseringen af udgifter og om-
kostninger skelnes der ikke mellem omkostninger og udgifter og således heller ikke mel-
lem omkostnings- og udgiftsproduktivitet. 
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uændrede omkostninger, vil således give sig udtryk i en højere omkost-
ningsproduktivitet.  
 
Det skal bemærkes, at produktivitetsbegrebet også indirekte omfatter kva-
litet. Hvis produktionsprocesserne eksempelvis forbedres, så en ydelse kan 
produceres med en højere kvalitet (og derved får en højere værdi) til 
uændret omkostning, vil det indebære en produktivitetsforbedring. Pro-
duktivitet siger dog ikke i sig selv noget om nyttevirkningen af de enkelte 
behandlinger og således om effektiviteten. En optimal ressourceudnyttelse 
forudsætter således både en høj omkostningsproduktivitet, og at midlerne 
anvendes på de mest relevante behandlinger, jf. afsnit 4.7. 
 
Takster, som overstiger de gennemsnitlige totale omkostninger, vil alt an-
det lige indebære forringelser af omkostningsproduktiviteten. Hvis kapi-
talomkostningerne dækkes via særlige bevillinger vil en takst, som er høje-
re end de gennemsnitlige variable omkostninger, indebære en svækkelse af 
omkostningsproduktiviteten ved given aktivitet. Hvis aktiviteten stiger, er 
virkningen på omkostningsproduktiviteten ubestemt, jf. nedenfor.  
 
Takststyring kan påvirke omkostningsproduktiviteten ad tre kanaler: 
 
1. Sygehusenes omkostningsadfærd. Takststyring påvirker adfærden på sy-

gehusene, idet omkostningsstrukturerne får en mere eksplicit betyd-
ning for de enkelte sygehuses indtægter. I det omfang takststyringen 
medfører en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse vil det indebære en 
forbedring af den tekniske produktivitet. Påvirkningen af omkost-
ningsproduktiviteten beror dels på anvendelsen af eventuelle overskud 
dels på taksternes niveau og udvikling over tid. 

2. Fordelingen mellem sygehusene. Takststyring kan føre til en forskydning 
af ressourcerne mellem sygehusene. I det omfang forskydningen inde-
bærer, at aktiviteten øges på sygehuse med relativt lave marginalom-
kostninger, vil det trække i retning af en forbedring af omkostnings-
produktiviteten. 

3. Aktivitetsbetinget lønpres. I det omfang, der som følge af anvendelsen af 
takststyring, sker aktivitetsstigninger, som fører til ekstraordinære løn-
stigninger, da vil der ske en forringelse af omkostningsproduktiviteten. 
Dette afhænger af, hvor stramt arbejdsmarkedet for sygehuspersonalet 
er. 
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Taksternes niveau har betydning for den samlede påvirkning af omkost-
ningsproduktiviteten via de tre kanaler.  
 
På et velfungerende marked vil ineffektivitet indebære risiko for lukning 
og derfor sikre en frasortering af de producenter, som ikke formår at til-
passe deres omkostninger og priser til et konkurrencedygtigt niveau. An-
vendelse af takststyring kan imidlertid ikke tilvejebringe en konkurrence-
lignende situation, der giver sygehusene en automatisk tilskyndelse til at 
reducere deres omkostningsniveau, jf. kapitel 3. ”Overskud” kan derfor 
blive omsat i ”slack”, dvs. et højere omkostningsniveau end nødvendigt. 
 
Ad 1) Sygehusenes omkostningsadfærd  
Anvendelsen af takster frem for faste bevillingsrammer indebærer, at sy-
gehusene har mulighed for at påvirke de samlede indtægter via aktivite-
ten. 
 
Takststyring kan som udgangspunkt forbedre de enkelte sygehuses tekni-
ske produktivitet ad to veje og dermed bane vej for en forbedring af om-
kostningsproduktiviteten. 
 
• Sygehusene kan gennem fastsættelsen af grundbevillinger og takster 

sættes under et økonomisk pres, således at de er nødt til at øge aktivite-
ten for at fastholde bevillingsniveauet.  

• Opnåede overskud kan anvendes til produktivitetsforbedrende investe-
ringer. Dette må som udgangspunkt forudsættes at skulle understøttes 
gennem tilskyndelser på ledelsesniveau.  

 
Disse virkninger beror på den konkrete udformning af takstsystemerne og 
vil formentlig i praksis være nogen tid om at slå igennem efter introdukti-
onen af takststyring, fordi det vil tage tid at ændre tilrettelæggelsen af ar-
bejdet m.v. Denne formentlig gradvise tilpasning indebærer, at forbedrin-
gerne må hjemtages gradvist ved løbende at regulere taksterne med en la-
vere sats end den almindelige lønudvikling, jf. kapitel 8. 
 
Hvis taksterne er lavere end de gennemsnitlige totale omkostninger vil 
forøgelser af aktiviteten alt andet lige indebære en forbedring af omkost-
ningsproduktiviteten. Over tid vil taksterne skulle nedreguleres for, at den 
bevilgende myndighed kan få del i løbende produktivitetsforbedringer. 
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Hvis taksterne og grundbevillingernes størrelse indebærer et overskud for 
det enkelte sygehus vil det formentlig være svært for sygehusledelsen at 
skabe et effektivt internt pres for effektiviseringer og opnå accept af ratio-
naliseringstiltag, hvis taksterne som udgangspunkt giver sygehusene et po-
sitivt dækningsbidrag.  
 
Sygehusene kan også vælge at bruge overskuddet på sideordnede aktivite-
ter, som ikke bidrager til bedre og/eller billigere patientbehandling. 
 
Takstniveauet for substituerbare behandlinger kan ligeledes påvirke syge-
husenes omkostningsadfærd og produktionsbeslutninger. Takststyring 
kan understøtte en høj omkostningsproduktivitet, hvis taksterne ikke 
lægges højere end niveauet for den billigste af behandlingerne. Et eksem-
pel kunne være, at behandlinger, der kan udføres ambulant hhv. statio-
nært omfattes af samme takst. Hvis der eksempelvis ydes en relativt høj 
takst for den stationære behandling og en relativt lav takst for den ambu-
lante behandling, så kan skævheden i takststrukturen indebære, at sygehu-
set vælger den dyrere stationære behandling, fordi denne er gevinstgiven-
de. 
 
Ad 2) Fordelingen mellem sygehusene 
Takststyring indebærer, at der vil tilflyde flest midler til de sygehuse, der 
præsterer den største aktivitet.  
 
I det omfang forskydningen indebærer, at aktiviteten øges på sygehuse 
med relativt lave marginalomkostninger vil det trække i retning af en for-
bedring af omkostningsproduktiviteten. 
 
Den mulige positive fordelingseffekt svækkes dog af, at patienternes valg 
af sygehus ikke sker med udgangspunkt i overvejelser om omkostnings-
produktivitet, idet patienterne ikke bærer nogen omkostninger ved deres 
valg. Der kan dog være en indirekte påvirkning, idet forbedringer af om-
kostningsproduktiviteten, giver mulighed for højere aktivitet for givne 
ressourcer, og dermed kan give relativt lettere tilgængelighed til behand-
ling på de sygehuse, der forbedrer omkostningsproduktiviteten. Patien-
ternes valg af sygehus er imidlertid betinget af en række andre faktorer 
end ventetider, herunder f.eks. afstanden til hjemmet, jf. kapitel 3.  
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Lægges taksten højere end de hidtidige gennemsnitlige totale omkostnin-
ger, kan der ske en forringelse af omkostningsproduktiviteten, uanset at 
der fås en større kapacitetsudnyttelse. 
  
Ad 3) Aktivitetsbetinget lønpres 
Der er aktuelt, stort set, fuld beskæftigelse blandt læger og sygeplejersker. 
Øget aktivitet forudsætter derfor i det omfang, det ikke er muligt at opnå 
denne ved substitution med anden arbejdskraft, bedre arbejdstilrettelæg-
gelse, øget arbejdsintensitet og/eller øget brug af overarbejde. Særligt de to 
sidste forhold kan påvirke lønningerne i opadgående retning. Ligeledes vil 
en generel konkurrence mellem sygehusene om arbejdskraften kunne 
presse lønningerne i vejret. 
 
Der er således en risiko for, at en øget efterspørgsel efter sygehuspersonale 
kan føre til ekstraordinære lønstigninger. En fordyrelse af arbejdskraften 
vil isoleret set trække i retning af en lavere omkostningsproduktivitet.  
 
Hvis arbejdsmarkedet er stramt, tilsiger risikoen for aktivitetsafhængigt 
lønpres, at taksterne – i hvert fald ved høje aktivitetsniveauer – ikke skal 
dække væsentligt mere end de marginale omkostninger ekskl. lønomkost-
ninger. For at tilgodese hensynet til omkostningsproduktiviteten bør tak-
sten ikke indeholde dækning af lønudgifter ud over enhedsomkostninger-
ne ved optimal arbejdstilrettelæggelse og normal kapacitetsudnyttelse, så-
ledes at takster ikke giver råderum for overnormal aflønning. 
 
Risikoen for aktivitetsbetinget lønpres kan i takststyringsmodeller søges 
imødegået ved at anvende: 
 
• takster med relativt lav dækning af lønomkostninger og/eller  
• faldende takster og/eller  
• afregningslofter.  

 
Sidstnævnte er behandlet i afsnit 4.4 og omtales derfor ikke yderligere i 
nærværende afsnit.  
 
Konklusioner vedr. omkostningsproduktiviteten 
Påvirkningen af omkostningsproduktiviteten afhænger af en række for-
hold, og virkningen kan både være positiv og negativ.  
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Hvis taksterne giver en mere begrænset dækning af lønmidlerne, og hvis 
sygehusene omsætter evt. overskud i produktivitetsfremmende investerin-
ger, eller hvis der via den økonomiske styring lægges pres på sygehusene 
for at effektivisere produktionen, kan der være mulighed for en forbed-
ring af omkostningsproduktiviteten. Produktivitetsforbedringerne må i 
givet fald hjemtages via reale reduktioner af taksterne og/eller lavere 
grundbevillinger.  
 
Hvis taksterne derimod giver dækning for overnormal aflønning, og der 
er et stramt arbejdsmarked, vil der være stor risiko for et aktivitetsbetinget 
lønpres med negative virkninger for omkostningsproduktiviteten og øge-
de udgifter til følge. 
 
Påvirkningen af omkostningsproduktiviteten via de tre kanaler kan sam-
menfattes på følgende måde, jf. tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5. Påvirkning af omkostningsproduktiviteten ved forskellige 
takster 
 Takst = MCmin MCmin < 

Takst<AVC 
AVC ≤ Takst ≤ 
ATC 

Takst > ATC 

Sygehusenes om-
kostnings-adfærd 

Forventeligt bedre 
omkostningspro-
duktivitet. 

Forventeligt bed-
re eller uændret 
omkostningspro-
duktivitet. 

Forventeligt bed-
re eller uændret 
omkostningspro-
duktivitet. 

Som udgangs-
punkt en forrin-
gelse af omkost-
ningsproduktivi-
teten. 

Fordelingen mel-
lem sygehuse 
 

Bedre omkost-
ningsproduktivi-
tet, men effekten 
er formentlig svag 
på kort sigt. 

Bedre omkost-
nings-
produktivitet, 
men effekten er 
formentlig svag 
på kort sigt. 

Bedre omkost-
nings-
produktivitet, 
men effekten er 
formentlig svag 
på kort sigt. 

Som udgangs-
punkt en forrin-
gelse af omkost-
ningsproduktivi-
teten.  

Aktivitetsbetinget 
lønpres  

Ingen risiko for 
forringet omkost-
ningsproduktivi-
tet. 

Risiko for forrin-
get omkostnings-
produktivitet.  
  

Høj risiko for 
forringet om-
kostningsproduk-
tivitet på grund af 
aktivitetsbetinget 
lønpres. 

Som udgangs-
punkt forringet 
omkostningspro-
duktivitet. 

Vurdering af 
samlet effekt af 
påvirkninger 

Forventeligt bedre 
omkostningspro-
duktivitet. 

Forventeligt bed-
re omkostnings-
produktivitet, 
hvis aktivitetsbe-
tinget lønpres 
undgås. 
 

Jo strammere ar-
bejdsmarkedet er, 
jo større risiko vil 
der være for en 
forringelse af 
omkostningspro-
duktiviteten. 

Forringelse af 
omkostningspro-
duktiviteten. Ak-
tivitetsbetinget 
lønpres vil udgøre 
en stor risiko. 
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Udviklingen i omkostningsproduktiviteten under takststyring bør ideelt 
set måles i forhold til udviklingen under det afregningssystem, som takst-
styringen erstatter. Denne sammenligning er ikke mulig i praksis, men 
ved at se på den historiske udvikling i omkostningsproduktiviteten kan 
man dog få et vist fingerpeg om, hvilken produktivitetsudvikling der som 
minimum må kræves for, at takststyringen kan siges at bidrage til en gun-
stigere udvikling i omkostningsproduktiviteten. Under rammestyringen 
synes der med betydelig usikkerhed at være forekommet produktivitets-
stigninger på i størrelsesordenen 1 pct. årligt, jf. kapitel 5.  
 
Forudsætningen for, at de(n) bevilgende myndighed(er) kan hjemtage 
forbedringer af omkostningsproduktiviteten er, at der løbende sker reale 
reduktioner af taksterne og/eller grundbevillinger. En forbedring af om-
kostningsproduktiviteten i sammenligning med det nuværende afreg-
ningssystem forudsætter således - givet den hidtidige produktivitetsudvik-
ling i sektoren - at taksterne realt kan reduceres med mere end  ca. 1 pct. 
om året for at kunne matche udviklingen under det rammestyrede sy-
stem.  
 
I forhold til substituerbare behandlinger sikres den størst mulige omkost-
ningsproduktivitet ved at lægge taksten på et niveau, der svarer til den bil-
ligste af behandlingerne. 
 
Takststyring kan bidrage til at forbedre omkostningsproduktiviteten, hvis 
den konkrete fastsættelse af takster og grundbevillinger lægger et økono-
misk pres på sygehusene for effektivisering af driften, og hvis sygehusle-
delsen har en klar tilskyndelse til at anvende eventuelle overskud til pro-
duktivitetsfremmende investeringer. Virkningen forudsætter, at konse-
kvenserne af ikke at levere resultater opfattes som troværdige og tilstræk-
kelige, ligesom afregningsprincipperne skal være forudsigelige og gennem-
skuelige af hensyn til at sikre mulighed for langsigtet planlægning m.v. 
Herudover kan omkostningsproduktiviteten forbedres, hvis sygehusledel-
sen har en klar tilskyndelse til at anvende eventuelle overskud til produk-
tivitetsfremmende investeringer, jf. boks 4.5. 



Takststyring på sygehusområdet 

96 
 

Boks 4.5. Takststyring og hensynet til omkostningsproduktiviteten 
• Takststyring øger fokus på produktionsomkostningerne og kan indebære en til-

skyndelse til at forbedre den tekniske produktivitet gennem bedre arbejdstilrette-
læggelse m.v. 

• Takststyring kan påvirke omkostningsproduktiviteten både positivt og negativt. 

• Den samlede virkning afhænger af taksternes niveau, herunder udviklingen over 
tid, den konkrete anvendelse af eventuelle overskud, samt stramheden på arbejds-
markedet for sygehuspersonale. 

Hensynet til at sikre en høj omkostningsproduktivitet kan tilgodeses ved at: 

• Lægge taksterne på et niveau, der ikke giver mulighed for afholdelse af lønom-
kostninger ud over enhedsomkostningerne ved optimal arbejdstilrettelæggelse og 
normal kapacitetsudnyttelse. 

• Lægge taksterne på et niveau svarende til marginalomkostningerne ekskl. lønom-
kostninger, hvis risikoen for aktivitetsbetinget lønpres er stor, eller hvis omfanget 
af ineffektivitet er stort. 

• Hjemtage løbende produktivitetsforbedringer ved at sænke takster og/eller grund-
tilskud realt. 

• Anvende samme takster ved substituerbare behandlinger af nogenlunde samme 
kvalitet. Taksten bør fastlægges med udgangspunkt i den billigste af behandlinger-
ne. 

• Fastsætte takster og grundbevillinger på et niveau, som indebærer et økonomisk  
pres for effektiviseringer og sikre troværdighed herom. 

• Tilskynde sygehusledelsen til at anvende eventuelle overskud til produktivitets-
fremmende investeringer m.m. 

• Forudsigelighed og gennemsigtighed i afregningsprincipper vil styrke sygehusenes 
mulighed for langsigtet planlægning og varige forbedringer af arbejdstilrettelæggel-
sen. 

 
4.7. Hensynet til kvalitet 
 
For så vidt angår sygehusenes produktion kan der peges på tre aspekter af 
kvalitet. Det drejer sig om faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet, jf. 
boks 4.6. 
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Boks 4.6. Forskellige kvalitetsbegreber 
Den faglige kvalitet fokuserer primært på resultaterne af sygehusenes indsats. I relation 
til sygehusbehandlinger indebærer det især fokus på, i hvilket omfang behandlinger 
medvirker til at afhjælpe patienternes lidelser, og hvilke risici/bivirkninger der er for-
bundet med behandlingen.  

Den faglige kvalitet har dog flere dimensioner. Én dimension er, at en given behand-
lingstype kan leveres med større eller mindre faglig kvalitet, f.eks. på grund af forskelle 
i personalets faglige dygtighed. En anden dimension er, at der ofte findes flere forskel-
lige typer af behandlinger af en given lidelse, som imidlertid kan adskille sig ved deres 
virkninger i forhold til at afhjælpe patientens lidelse hhv. mulige risici/bivirkninger for 
patienten.  

Den patientoplevede kvalitet er et andet kvalitetsmål, der afspejler borgernes oplevelse 
af mødet med sygehusvæsenet. Patienternes oplevelse af kvalitet kan i sagens natur ik-
ke ses uafhængigt af den faglige kvalitet, men også andre forhold har betydning for 
den patientoplevede kvalitet, f.eks. om patienten under forløbet mener at have mod-
taget den nødvendige information på det rigtige tidspunkt og/eller har haft en positiv 
oplevelse af personalet og af tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet. Oplevelsen af til-
rettelæggelsen af behandlingsforløbet kan både hænge sammen med, at arbejdet på 
selve sygehuset er organisatorisk veltilrettelagt, og at der er sikret den eventuelt nød-
vendige hjemmesygepleje e.l. efter endt udskrivning. 

Organisatorisk kvalitet omfatter arbejdstilrettelæggelse og -processer, ledelse, medar-
bejdere, organisationsformer m.v. Organisatorisk kvalitet er således et mål for, hvor ef-
fektivt ressourcerne anvendes i de enkelte institutioner. Organisatorisk kvalitet vil så-
ledes generelt komme til udtryk via omkostningsproduktiviteten. Høj organisatorisk 
kvalitet er således en forudsætning for høj omkostningsproduktivitet. Den organisato-
riske kvalitet har samtidig betydning for den faglige og patientoplevede kvalitet. Vel-
tilrettelagte arbejdsprocesser må eksempelvis alt andet lige antages at begrænse risikoen 
for fejl i patientbehandlingen, hvilket vil højne såvel den faglige som den patientople-
vede kvalitet. 

 
Der er i denne sammenhæng valgt at fokusere på den faglige kvalitet i be-
handlingen.  
 
Takststyring kan principielt påvirke kvaliteten af behandlinger, fordi 
takststyring bl.a. indebærer en økonomisk tilskyndelse til at vælge de 
mindst omkostningstunge behandlingsformer inden for en given takst-
gruppe. 
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Der er imidlertid ikke en entydig sammenhæng mellem omkostning og 
kvalitet, og påvirkninger af kvaliteten har ikke generelt kunnet påvises ved 
statistiske undersøgelser10.  
 
For det første vil virkningerne af de enkelte behandlinger kunne være for-
skellige for forskellige patientgrupper. Det er allerede af den grund ikke 
givet, at den dyreste behandling altid indebærer en højere kvalitet for pa-
tienten end billigere alternativer.  
 
For det andet vil omkostningerne ved stationær behandling af en given li-
delse oftest være væsentligt højere end ved ambulant behandling – det 
følger imidlertid ikke heraf, at den stationære behandling har en højere 
kvalitet end den ambulante behandling. Tværtimod kan muligheden for 
at gennemføre behandlingen ambulant f.eks. være resultatet af nye og me-
re skånsomme behandlingsmetoder, som kan indebære en højere faglig og 
patientoplevet kvalitet. 
 
Det vil generelt være meget vanskeligt at styre den faglige kvalitet via tak-
sterne. Styringen af den faglige kvalitet bør primært sikre gennem andre 
styringsmekanismer, som f.eks. kvalitetsindikatorer, akkreditering og fag-
lige referenceprogrammer. 
 
En anden mulig virkning af takststyring kan være en forstærket tilskyn-
delse for det enkelte sygehus til at tiltrække patienter gennem ”konkur-
rence” på behandlingskvaliteten og serviceniveauet, herunder ventetiden 
til behandling og undersøgelse. Førstnævnte forudsætter, at sygehusene 
kan offentliggøre egentlige indikatorer for behandlingskvaliteten, som pa-
tienterne kan benytte under det frie sygehusvalg. Disse er under udvik-
ling, jf. boks 4.7.  

 

                                                 
10 I den sundhedsøkonomiske litteratur diskuteres således ofte risikoen for, at faste tak-
ster, der er (delvist) uafhængige af sygehusenes indsats over for de enkelte patienter, 
medfører forringelser af behandlingskvaliteten. Dette har imidlertid ikke generelt kunnet 
påvises ved statistiske undersøgelser. 
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Boks. 4.7. Kvalitetsinitiativer  
I den Nationale Strategi for Kvalitetsudvikling, der blev offentliggjort af Sundhedssty-
relsen i juni 2002, er et vigtigt indsatsområde udarbejdelse af kvalitetsdeklarationer.  

Kvalitetsdeklarationer er et værktøj, som giver sygehusafdelingerne mulighed for via in-
ternettet at orientere offentlighed og brugere om afdelingernes behandlings- og pleje-
tilbud, kvalitetsniveau m.v.  

På otte af landets sygehuse gennemføres der forsøg med offentliggørelse af kvalitetsde-
klarationer. Formålet er at forbedre den enkeltes grundlag for at vælge det rette be-
handlingssted. 

Deklarationerne er opbygget med en generel del, der giver oplysninger om afdelingen, 
og en specifik dokumentationsdel, der vedrører patientforløb. 

I den generelle del gives der oplysninger om de sygdomme, afdelingen behandler, om 
afdelingens patientfaciliteter, øvrige servicefunktioner, personalebemanding, afdelin-
gens arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring m.v.  

I den specifikke del skal deklarationen indeholde oplysninger om afdelingens målop-
fyldelse i forhold til sygdomme, behandling og pleje, og målopfyldelsen skal sammen-
holdes med landsgennemsnittet for forskellige relevante indikatorer. 

Målet er, at alle sygehusafdelinger/funktionsbærende enheder i løbet af 2003 skal have 
etableret kvalitetsdeklarationer. På sigt skal der også udvikles en model for kvalitetsde-
klarationer i almen praksis. 

I regi af det Nationale Indikatorprojekt udvikles der i øjeblikket indikatorer for den 
faglige kvalitet til brug for offentliggørelse. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 
standarder og indikatorer for 6 sygdomsområder. Efter en testfase vil disse indikatorer 
i løbet af 2003 blive taget i brug på alle landets sygehuse.  

 
Det er vigtigt, at undgå, at et takstsystem påvirker den faglige kvalitet ne-
gativt, f.eks. ved at skævvride valget af behandling. Dette hensyn kan til-
godeses ved at lægge taksterne på et niveau, der afspejler den ønskede kva-
litet i behandlingen. 
 
Introduktion af nye behandlingsformer, som er dyrere eller billigere end 
hidtidige behandlingsformer, kan udløse et behov for regulering af tak-
sterne.  
 
Konklusioner vedr. kvalitet 
Kvalitet er ikke et veldefineret eller entydigt begreb. Samtidig er der ikke 
en systematisk kobling mellem kvalitet og omkostninger. Det følger heraf, 
at kvalitet vanskeligt lader sig styre gennem økonomiske virkemidler, her-
under takster. Det betyder ikke, at takststrukturer m.v. nødvendigvis er 
uden betydning for kvaliteten af behandlinger, men det understreger, at 
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der vanskeligt kan drages andre generelle konklusioner om, hvorledes et 
takststyringssystem bør indrettes for at tilgodese hensynet til kvalitet, end 
at taksten skal ligge på et niveau svarende til den kvalitet i behandlingen, 
der ønskes. Herudover kan hensynet til kvalitet tilgodeses ved at sikre, at 
der relativt hurtigt fastsættes takster i forbindelse med introduktion af nye 
behandlingsformer, jf. boks 4.8. 
 
Boks 4.8. Takststyring og hensynet til kvalitet 

• Takststyring kan principielt påvirke kvaliteten i behandlingen, hvis taksten afviger 
fra omkostningerne ved at levere en given behandling, men der er ikke dokumen-
tation for, at det sker i praksis.  

• Takststyring kan principielt give sygehusene en tilskyndelse til at søge at tiltrække 
patienter gennem bedre behandlingskvalitet.  

• Takststyring kan ikke i sig selv sikre en høj kvalitet i behandlingen. Hensynet til at 
sikre en høj kvalitet i behandlingen må primært tilgodeses gennem andre sty-
ringsmekanismer som f.eks. en hensigtsmæssig specialeplanlægning, kvalitetsstan-
darder og kvalitetsindikatorer. 

• Skævheder i takststrukturen kan føre til en utilsigtet op- eller nedprioritering af 
enkelte behandlinger og derigennem påvirke kvaliteten af disse. 

Hensynet til den faglige kvalitet i behandlingen kan tilgodeses ved at: 

• Lægge taksten på et niveau svarende til den kvalitet i behandlingen, der ønskes. 

• Sikre, at der relativt hurtigt fastsættes takster i forbindelse med introduktion af nye 
behandlingsformer. Takstfastsættelsen må ske på baggrund af en konkret stilling-
tagen til den evt. anvendelse af de nye behandlingsformer. 

 
4.8. Hensynet til en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering 

på sygehusniveau 
 
Anvendelse af takststyring betyder, at sygehusene får en mere direkte mu-
lighed for at påvirke deres samlede indtægter. Sygehusenes prioriteringer 
af forskellige behandlinger kan derfor blive påvirket af, hvilke dæknings-
bidrag der kan opnås ved at tilpasse aktiviteten på forskellige behandlin-
ger. Det må således antages, at sygehusene så vidt muligt vil søge at øge 
aktiviteten på de områder, der giver det største dækningsbidrag. Denne 
påvirkning af prioriteringen er ikke tilstede under rammestyringen, idet 
sygehusene ikke har en umiddelbar mulighed for at påvirke deres indtæg-
ter. 
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Taksternes niveau og struktur har derfor en central betydning i forhold til 
at sikre en hensigtsmæssig prioritering af aktiviteterne på sygehusene. 
Kompleksiteten af sygehusenes ydelser betyder, at det i praksis vil være 
umuligt at fastsætte taksterne med tilstrækkelig præcision til  fuldstændigt 
at undgå utilsigtede forskydninger af aktiviteterne.  
  
Den generelt stærke lægefaglige etik må forventes at bidrage til at sikre, at 
forskydningerne af aktiviteten ikke forhindrer behandling af alvorlige li-
delser og omvendt også, at der ikke gennemføres behandlinger, som ikke 
kan forsvares ud fra en lægefaglig vurdering. Dette sikres dels gennem de 
praktiserende lægers visitation og dels via sygehuslægernes faglige vurde-
ringer. Dette kan sammen med en øvre udgiftsramme lægge en begræns-
ning på, hvor store utilsigtede skævvridninger, der kan opstå på kort sigt.  
 
Tilførsel af yderligere midler til sektoren – og muligheder for ompriorite-
ringer af eksisterende ressourcer som følge af f.eks. produktivitetsforbed-
ringer – vil imidlertid på sigt betyde, at sygehusene vil få mulighed for 
gradvist større aktivitet på områder, hvor det ikke ud fra lægefaglige og 
politiske hensyn har størst relevans at øge aktiviteten.  
 
Jo større skævheder, der er i takststrukturen, jo større risiko vil der være 
for, at sygehusene kanaliserer midler til aktiviteter, der er mindre relevan-
te. Problemet vil være særlig stort, hvis der er mulighed for at opnå for-
skellige takster for den samme behandling. Et eksempel kunne være, at 
sygehuset opnår et større dækningsbidrag ved at indlægge patienten frem 
for at gennemføre en behandling ambulant eller henvise til behandling i 
almen praksis eller speciallægepraksis. Taksterne kan i så fald tilskynde til 
en uhensigtsmæssig ressourceanvendelse. 
 
Som omtalt i kapitel 3 er der en relativt stor gråzone for de lægefaglige 
skøn over behovet for behandling. Hvis sygehusene øger aktiviteten, er 
der således erfaringer for, at de praktiserende læger henviser flere til be-
handling. Sygehusene vil derfor have et vist rum for at udvide deres akti-
viteter, uden at der på den ene side opstår modstrid med lægefaglige vur-
deringer af hensigtsmæssigheden af at gennemføre de enkelte behandlin-
ger, og på den anden side er sikkerhed for, at aktivitetsudvidelserne sker 
på de områder, hvor det ud fra en samlet politisk og lægefaglig vurdering 
er mest ønskeligt indenfor de givne økonomiske rammer. 
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Denne problemstilling understreger, at takststyringssystemer ikke kan stå 
alene. Takststyringen indebærer således en væsentlig udfordring for såvel 
de bevilgende/takstfastsættende myndigheder som sygehusledelserne i 
form af at balancere hensyn til sygehusenes økonomi med overordnede 
lægefaglige og politiske hensyn. 
  
Dette må suppleres med forskellige kvalitetssikringsværktøjer og en øget 
klinisk revision for at sikre, at midlerne anvendes på den måde, der er 
mest relevant ud fra lægefaglige hensyn og som bedst tilgodeser politiske 
ønsker, jf. boks 4.9. 
 
Boks 4.9. Hensynet til en hensigtsmæssig lægefaglig prioritering på sy-
gehusniveau 

• Takststyring kan til forskel fra rammestyring påvirke sygehusenes prioritering af 
forskellige behandlinger således, at aktiviteten rettes hen mod de aktiviteter, der 
giver  det største dækningsbidrag. 

• Kompleksiteten af sygehusydelserne betyder, at det vil være umuligt at fastsætte 
taksterne så præcist, at risikoen for utilsigtede skævvridninger fuldstændigt elimi-
neres. 

• Utilsigtede skævheder i takststrukturen indebærer en risiko for forskydninger i ret-
ning af forøgelser af aktiviteten på områder, hvor dette ikke er mest relevant ud fra 
lægefaglige hensyn og politiske ønsker. 

• Risikoen for utilsigtede skævvridninger af aktiviteten må bl.a. søges imødegået via  
klinisk revision. 
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Appendiks 4.1 
Uddybende om sammenhængen mellem om-
kostningsbegreberne 
 
De totale omkostninger udgøres af summen af variable og faste omkost-
ninger, dvs. 
 
Totale omkostninger (TC) = Variable omkostninger (VC) + Faste omkostnin-
ger (FC) 
 
Opgjort i forhold til den samlede produktion fås, at de gennemsnitlige to-
tale omkostninger svarer til 
 
Gennemsnitlige totale omkostninger (ATC) = Gennemsnitlige variable om-
kostninger (AVC) + gennemsnitlige faste omkostninger (AFC). 
 
Ved et produktionsniveau tæt ved 0 vil ATC være meget høj, fordi de fa-
ste omkostninger vejer tungere i de totale omkostninger, jo lavere pro-
duktionen er. Jo større produktionen er, jo mindre vægt vil de faste om-
kostninger have. Det betyder, at afstanden mellem ATC- og AVC-
kurverne mindskes med stigende produktion. 
 
De marginale omkostninger udtrykker, hvor meget de totale omkostnin-
ger forøges ved produktion af yderligere én enhed. Da kun de variable 
omkostninger samlet forøges ved en højere produktion, starter AVC-
kurven og MC-kurven i samme punkt. De marginale omkostninger anta-
ges normalt at være faldende indtil et vist punkt bl.a. ud fra den betragt-
ning, at det kræver en vis mindsteproduktion for at kunne tilrettelægge 
arbejdet hensigtsmæssigt. Ud over et vist punkt, vil marginalomkostnin-
gerne almindeligvis begynde at stige igen, f.eks. fordi det er svært at ud-
nytte det eksisterende kapitalapparat bedre og/eller fordi yderligere pro-
duktion må ske ved overarbejde.  
 
Kurven over de gennemsnitlige variable omkostninger vil, ligesom kurven 
over de marginale omkostninger, være U-formet. Over det første stræk vil 
AVC-kurven dog ligge over MC-kurven, fordi AVC-kurven er beregnet 
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som et gennemsnit af alle punkter på MC-kurven frem til det givne pro-
duktionsniveau. At marginalomkostningerne på et tidspunkt begynder at 
stige indebærer, at MC-kurven vil krydse AVC-kurven. De to kurver skæ-
rer hinanden i AVC-kurvens minimum, idet de gennemsnitlige variable 
omkostninger vil blive forøget med øget produktion, når de marginale 
omkostninger ligger over de gennemsnitlige variable omkostninger.  
 
Figur 1. Illustration af omkostningsstrukturer 

Kr./enhed

Produktion

Gns. variable 
om k. (AVC)

Marg. omk. (M C)Gns.  totale om k. 
(ATC)

 
 
Virksomheden vil kun udbyde, hvis den kan få dækket sine gennemsnitli-
ge variable omkostninger, da produktionen ellers vil være tabsgivende. 
Ved produktion ud over dette punkt skal virksomheden mindst have 
dækket sine marginale omkostninger, da yderligere produktion ellers vil 
være tabsgivende. Det følger heraf, at virksomhedens udbudskurve svarer 
til MC-kurven fra og med det punkt, hvor MC-kurven skærer AVC- kur-
ven. 
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Kapitel 5  
Erfaringer med anvendelsen af takststyring 
inden for sygehusvæsenet 
 
5.1. Indledning og sammenfatning 
 
I 2001 afregnedes ca. 15 pct. af sygehusenes samlede nettodriftsudgifter 
på basis af takster. Udgifter til fritvalgspatienter og højt specialiserede be-
handlinger udgjorde langt størstedelen heraf.  
 
Amternes anvendelse af takststyring for egne borgere på egne sygehuse 
udgjorde således i gennemsnit kun godt 1 pct. af de samlede udgifter i 
2001. Den forholdsvis begrænsede anvendelse af takststyring i forhold til 
sidstnævnte gruppe må ses i lyset af, at amterne generelt har valgt at mål-
rette ordningerne mod afgrænsede områder og i mange tilfælde som et 
marginalt finansieringsprincip. Af hensyn til at kunne styre udviklingen i 
de samlede udgifter har de fleste amter valgt at lægge loft over afregningen 
for meraktivitet. Nordjyllands Amt har i stedet for et afregningsloft valgt 
en model med en væsentligt lavere afregningstakst for meraktivitet ud 
over det forudsatte.  
 
Amternes foreløbige erfaringer med anvendelse af takststyringsmodeller 
for egne borgere på egne sygehuse peger på, at resultaterne for så vidt an-
går styringen af udgifterne og udviklingen i aktiviteten afhænger af: 
 
• taksternes dækningsgrad i forhold til de faktiske marginalomkostnin-

ger, 
• hvorvidt modellen er gennemskuelig for det udførende personale og 
• samspillet med de interne afregningssystemer. 
 
Anvendelsen af takststyring på sygehusområdet er øget i 2002 med den 
ekstraordinære pulje på 1,5 mia.kr. til øget aktivitet på sygehusområdet, 
som blev afsat på finansloven for 2002. Amterne skal dokumentere en 
meraktivitet for at få del i midlerne fra puljen, og der er en direkte kob-
ling mellem meraktivitet og de beløb, som udbetales fra puljen. Til og 
med oktober måned 2002 er der blevet udmøntet knap 1,0 mia.kr. 
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Med den begrænsede anvendelse af takststyring på sygehusområdet vil det 
i sagens natur være vanskeligt at spore virkninger heraf på udgiftskontrol 
og produktivitet. Det samlede billede er dog, at det siden 1990 nogen-
lunde er lykkedes at fastholde samme realvækst i driftsudgifterne som på 
de øvrige offentlige driftsområder set under et.  Det er særdeles vanskeligt 
at opgøre udviklingen i produktiviteten inden for området, men DRG-
baserede opgørelser af enhedsomkostningerne indikerer, at produktivite-
ten er steget med i størrelsesordenen 1 pct. årligt over perioden 1996-
2000. 
 
I afsnit 5.2. beskrives, hvilke generelle takststyringsmekanismer der an-
vendes inden for sygehusvæsenet. I afsnit 5.3 beskrives amternes forskelli-
ge modeller til udmøntning af den såkaldte 90/10-model. I afsnit 5.4 gø-
res status over anvendelsen af 1,5 mia.kr. puljen. I afsnit 5.5 gøres kort 
status over erfaringer med takststyringsinstrumenter inden for sygehusvæ-
senet. 
 
5.2. Anvendelsen af takststyring inden for sygehusvæsenet 
 
Sygehusvæsenet har hidtil været overvejende rammestyret. Der er dog i 
stigende grad indarbejdet elementer af takststyring i afregningen med sy-
gehusene. Udviklingen kan imidlertid ikke ses som udtryk for en tilsigtet 
bevægelse væk fra rammestyringen som det bærende finansieringsprincip.  
 
Udviklingen frem til og med 1999 udtrykker primært et behov for at 
supplere rammestyringen med nogle automatiske betalingsmekanismer, 
der kompenserer amter (og evt. sygehuse) for merudgifter til patienter fra 
fremmede amter. Det gælder eksempelvis i forhold til ordningen om beta-
ling for behandling på fremmed sygehus, som går tilbage til 1970, og i 
forhold til fritvalgsordningen, som indførtes i 1993, jf. boks 5.1. 
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Boks 5.1. Anvendelsen af takstprincippet i forhold til sygehusbe-
handling 

Betaling for sygehusbehandling ved et fremmed sygehus (højt specialiserede behandlinger) 

Så lægge amterne har haft ansvaret for sygehusvæsenet, har de kunnet afkræves beta-
ling for sygehusbehandling ved en fremmed amtskommunes sygehusvæsen. Bestem-
melsen er særligt møntet på betaling for benyttelse af lands- og landsdelsafdelinger, 
men er gennemført som et generelt princip for beregning af sengedagsudgifter m.v., 
når en fremmed amtskommune skal dække denne.  
 
Frit sygehusvalg 
Det frie sygehusvalg sikrer patienter på basisniveau fri adgang til behandling på offent-
lige sygehuse i hele landet. Behandlinger ved et fremmed amt blev finansieret af bo-
pælsamtet efter sengedagsprincippet, hvor afregningen oprindeligt udgjorde 2.000 kr. 
pr. sengedag og 1.000 kr. pr. ambulant besøg (i 1993). I 1999 blev det frie sygehus-
valg udvidet til ligeledes at dække behandlinger på lands- og landsdelsafdelinger. I 
2000 erstattedes sengedagsbetalingerne med betaling efter DRG-takster. Afregningen 
sker med 100 pct. af DRG-taksten. 
 
90/10-modellen 
Med aftalen om finansloven for 1999 introduceredes 90/10-modellen, som kombine-
rer en fast rammebevilling med aktivitetsbestemt finansiering. Efter denne model får 
sygehusene som udgangspunkt en grundbevilling svarende til 90 procent af budgettet. 
Herudover får sygehuset bevillinger pr. behandlet kontakt (fastsat til 10 procent af 
DRG taksten for den pågældende behandling). Amterne har i praksis udmøntet mo-
dellen på ganske forskellig vis, jf. afsnit 5.3 
 
1,5 mia.kr. puljen 
På finansloven for 2002 blev der afsat et engangsbeløb på 1,5 mia.kr. til finansiering 
af udgifter, der er forbundet med at øge behandlingskapaciteten med henblik på at 
nedbringe ventelisterne. Midlerne udmøntes alene på baggrund af amternes merakti-
vitet. Meraktivitet honoreres med 100 pct. af DRG-taksten. 
  
To-månedersreglen 

Med virkning fra 1. juli 2002 er der indført udvidet frit valg for patienter, der venter 
mere end to måneder på behandling. Det udvidede frie valg omfatter behandling på 
private og udenlandske sygehuse. Ordningen finansieres af bopælsamtet.  

 
Det var således først med 90/10-modellen, som blev aftalt i forbindelse 
med finansloven for 1999, at der blev taget skridt til at indføre elementer 
af takstafregning i forhold til indenamtspatienter. Dette princip er videre-
ført med 1,5 mia.kr. puljen. I afsnit 5.3 og 5.4 er disse principper beskre-
vet nærmere.  
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I 2001 afregnedes ca. 15 pct. af sygehusenes samlede nettodriftsudgifter 
på basis af takster. Udgifter til fritvalgspatienter og højt specialiserede be-
handlinger udgjorde med hhv. 5,0 og 8,5 pct. langt størstedelen heraf.  
 
Anvendelsen af takststyring for indenamtspatienter med 1,3 pct. af de 
samlede budgetterede driftsudgifter var endnu ret begrænset i 2001. 
Nordjyllands Amt havde med 5 pct. den højeste andel, mens Viborg og 
Bornholms amter lå lavest med en andel på 0 pct. De forholdsvis besked-
ne andele skal ses i lyset af, at amterne generelt har valgt at målrette ord-
ningerne mod afgrænsede områder og i mange tilfælde som et marginalt 
finansieringsprincip, jf. tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1. Andel af nettodriftsbudget anvendt på takststyring i 2001 
fordelt på amter og patientgrupper, pct. 

 Egne borgere på 
amtets egne syge-

huse 

Fritvalgspatienter Højtspecialiserede 
patienter 

H:S .............................  1,2 5,2 0,1 
Københavns Amt ........  0,5 10,0 6,6 
Frederiksborg Amt ......  1,9 4,1 14,9 
Roskilde Amt ..............  0,3 5,9 20,4 
Vestsjællands Amt .......  0,3 10,2 17,5 
Storstrøms Amt...........  0,4 5,6 18,2 
Bornholms Amt ..........  0,0 1,6 24,0 
Fyns Amt ....................  0,5 2,0 2,7 
Sønderjyllands Amt.....  1,0 3,7 15,3 
Ribe Amt ....................  0,2 6,0 13,2 
Vejle Amt....................  0,7 3,0 17,5 
Ringkjøbing Amt ........  2,1 3,5 17,8 
Århus Amt ..................  1,7 2,4 0,4 
Viborg Amt.................  0,0 0,9 15,0 
Nordjyllands Amt .......  4,7 5,6 0,9 
Hele landet .................  1,3 5,0 8,5 

 

Kilde: Figur 1.2. i Indenrigs- og Sundhedsministeriet: ”Aktivitetsbestemt finansiering i 
Danmark – foreløbige erfaringer, marts 2002.  

 
For fritvalgspatienter og højt specialiserede behandlinger er forskellene 
amterne imellem betydeligt større.  
 
For fritvalgspatienter varierer andelene fra ca. 1 pct. i Viborg Amt til ca. 
10 pct. i Vestsjællands og Københavns amter. Forskellene mellem amter-
ne skal formentlig ses i lyset af geografiske forhold, forskelle i ventetider, 
samarbejder mellem amter om udførelse af bestemte behandlinger o.l. 
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I forhold til højt specialiserede behandlinger er andelene lavest i H:S samt 
Århus og Nordjyllands amter med under 1 pct. og højest i Bornholms og 
Roskilde amter med over 20 pct. Forskellene afspejler i sagens natur pla-
ceringen af lands- og landsdelssygehusene. 
 
5.3. Amternes udmøntning og anvendelse af 90/10-modellen 
 
5.3.1. Amternes takstmodeller for egne borgere på egne sygehus i 2001 
Aftalen om 90/10-modellen blev udmøntet med en redegørelse af 1. 
marts 1999 fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sund-
hedsministeriet, Finansministeriet, Amtsrådsforeningen, H:S og udvalgte 
amter. Redegørelsen fastlagde ikke en bestemt model, men åbnede mu-
lighed for en bred tolkning af 90/10-modellen. Amterne fik dermed fri-
hed til at udforme egne modeller. Disse modeller er beskrevet i en under-
søgelse udarbejdet af Sundhedsministeriet medio 2001, jf. boks 5.2.  
 
Boks 5.2. Undersøgelse om amternes udmøntning af 90/10-modellen 

Sundhedsministeriet iværksatte medio 2001 en undersøgelse af amternes1 foreløbige 
erfaringer med anvendelsen af takststyringsmodeller, som udmøntede sig i rapporten 
”Aktivitetsbestemt  finansiering i Danmark – Foreløbige erfaringer” af marts 2002. 
Rapporten indeholder en beskrivelse af de forskellige modeller, som de enkelte amter 
har valgt at anvende. Rapporten indeholder ikke nærmere vurderinger af ordningernes 
virkninger på aktivitet, produktivitet m.v., hvilket må ses i lyset af den relativt korte 
tid ordningerne havde været i kraft på undersøgelsestidspunktet.  

 
Flertallet af amterne valgte modeller, der honorerer meraktivitet. Hoved-
reglen i modellerne er, at sygehusene får et fast rammebudget som skal 
dække udgifterne til at præstere en nærmere aftalt produktion, og at syge-
husene har mulighed for at få honoreret produktion ud over det aftalte 
niveau med en bestemt takst pr. enhed. Modellerne er opsummeret i tabel 
5.2 og uddybet i appendiks 5.1. 
 

                                                 
1 Herunder H:S. 
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Tabel 5.2. Hovedtræk ved amternes modeller i 2001 
Amter med aktivitetsbe-
stemte finansieringsord-
ninger for indenamtspa-
tienter 

Alle amter på nær Viborg og Bornholm  
(dvs. i alt 13 sygehusamter). 

Modelprincip Ti af de 13 amter har valgt modeller bygget op om et mer-
finansieringsprincip, dvs. der sker honorering for merakti-
vitet ud over et på forhånd aftalt niveau. H:S, Nordjyl-
lands og Ribe amter har valgt modeller, hvor afregningen 
er internaliseret i rammebudgettet, så budgetrammen til-
passes ved afvigelser fra den aftalte/planlagte produktion. 

Afregningstakster Varierer mellem 10 og 100 pct. af DRG-taksten. 
Budgetkontrol Seks af 13 amter anvendte volumenlofter. Ét amt, Frede-

riksborg, anvender faldende afregningstakster. 
Overførsel af over-
/underskud på sygehus-
niveau 

I alle 13 amter er der mulighed for overførsel mellem bud-
getårene. I de fleste amter er der dog lagt begrænsninger på 
størrelsen af de mulige overførsler. Flertallet af disse amter 
har fastsat en præcis udsvingsmargin. Udsvingsmarginerne 
varierer mellem amterne fra +/- 1 pct. til +/- 4 pct. af 
driftsudgifterne. 

Allokering af midler fra 
ordningerne 

I ti af 13 amter overføres midlerne til sygehusledelsen, der 
frit kan disponere over midlerne. I Roskilde Amt er fast-
lagt, at 50 pct. af midlerne tilgår den udførende afdeling, 
25 pct. til tværgående funktioner og 25 pct. til disposition 
for sygehusledelsen. I Frederiksborg Amt tilgår samtlige 
midler til sygehusafdelingerne. 

Ordninger omfatter Varierer fra i nogle amter at omfatte samtlige patienter til 
kun at omfatte elektive, kirurgiske patienter indenfor visse 
specialer. Det mest typiske er dog at afgrænse ordningerne 
til elektive kirurgiske patienter. 

 
H:S samt Nordjyllands og Ribe amter har til forskel fra de øvrige amter 
valgt at gøre brug af modeller, hvor afregningen for de udførte aktiviteter 
er internaliseret i rammebudgettet, således at budgetrammen justeres ved 
afvigelser fra den aftalte/planlagte produktion. 
 
Af hensyn til budgetsikkerheden anvender mange amter lofter over den 
ekstraproduktion, som kan udløse honorering. I de amter, der har inter-
naliseret den aktivitetsbestemte ordning i rammebudgettet er der be-
grænsninger på, hvor meget der kan fradrages i sygehusenes budgetter ved 
en lavere produktion end forudsat. 
 
Afregningen for produktion omfattet af de aktivitetsbestemte ordninger 
varierer mellem 10 og 100 pct. af DRG-taksten. I flere af de amter, der 
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har startet med en honoreringsandel på 10 pct., er erfaringen, at honore-
ringen har været for lav til at skabe den ønskede meraktivitet. 
 
I flertallet af amterne er ordningerne rettet mod kirurgiske patienter. Kun 
i sygehusamterne i det storkøbenhavnske område er alle patienter omfat-
tet af de aktivitetsbestemte ordninger. 
 
De fleste amter har valgt at lade de enkelte sygehusledelser disponere over 
de midler, der tilføres (eller evt. fradrages) fra de aktivitetsbestemte ord-
ninger. Mange amter har dog tilkendegivet, at midlerne bør føres ud på 
de udførende afdelinger. Det er dog kun Roskilde Amt, der har fastlagt en 
nøgle for, hvordan midlerne skal fordeles ud på de udførende afdelinger. 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets redegørelse peger bl.a. på, at taksterne 
skal afspejle de faktiske marginalomkostninger for at skabe tilskyndelse til 
meraktivitet. Taksterne bør ikke sættes for højt, da det indebærer en risi-
ko for ringere omkostningsproduktivitet. For at opnå meraktivitet vurde-
res det som væsentligt, at det udførende personale kan gennemskue sam-
menhængen mellem den præsterede aktivitet og afdelingens indtægter. 
Takststyringsmodellen bør endvidere være forholdsvis enkel i sin opbyg-
ning og midlerne skal løbende fordeles ud på de udførende afdelinger i 
forhold til deres indsats.  
 
5.4. Status for udmøntningen af 1,5 mia.kr. puljen til ekstra-

ordinær aktivitet 
 
Regeringen har i 2002 afsat en pulje på 1,5 mia.kr. til ekstraordinær akti-
vitet  på sygehusområdet. Midlerne er afsat på en central pulje, hvor det 
enkelte amts trækningsret udmåles på grundlag af et demografisk fastlagt 
behandlingsbehov.  
 
Modellen for udmøntning af 1,5 mia.kr. puljen indebærer, at amterne  
modtager en honorering på 100 pct. af DRG-værdien for aktivitet ud 
over produktionsniveauet i årsperioden juli 2000 – juni 2001 tillagt 3,9 
pct. Baggrunden for, at der kun sker honorering af meraktivitet udover 
3,9 pct. er, at der allerede i økonomiaftalen for 2002 mellem den davæ-
rende regering og Amtsrådsforeningen var forudsat en aktivitetsudvidelse. 
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Herudover er der korrigeret for forventede produktivitetsstigninger og 
DRG-kryb2. 
 
Det er en betingelse, at tilskuddene efter ordningen kanaliseres videre til 
de enheder, der har præsteret den ekstra aktivitet. Det enkelte amt aftaler 
med Indenrigs- og Sundhedsministeriet på grundlag af forholdene i amtet 
en model, der sikrer dette. Amtsrådsforeningen indgår i denne proces. 
 
Til og med oktober 2002 er der optjent tilskud på knap 1,0 mia.kr. fra 
puljen. Alle amter har fået del i puljen,  jf. tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3. Samlede udbetalinger for meraktivitet fordelt på bopælsamt 
til og med oktober 2002 

Amt  Modtaget fra pulje, mill. kr. 
H:S .................................................................. 63,5 
Københavns Amt ............................................. 102,0 
Frederiksborg Amt ........................................... 90,2 
Roskilde Amt ................................................... 46,7 
Vestsjællands Amt ............................................ 60,9 
Storstrøms Amt................................................ 29,2 
Bornholms Amt ............................................... 12,8 
Fyns Amt ......................................................... 95,0 
Sønderjyllands Amt.......................................... 63,0 
Ribe Amt ......................................................... 22,5 
Vejle Amt......................................................... 72,6 
Ringkjøbing Amt ............................................. 32,4 
Århus Amt ....................................................... 127,7 
Viborg Amt...................................................... 63,5 
Nordjyllands Amt ............................................ 84,3 
Hele landet ...................................................... 966,3 

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen. 
 
Ordningen var i første omgang udformet således, at det alene var elektiv, 
somatisk meraktivitet, der kunne udløse midler fra puljen. På grund af 
problemer med bl.a. amternes registreringer ændredes ordningen i no-
vember 2002 således, at meraktiviteten i stedet  beregnes på baggrund af 
den samlede somatiske aktivitet (dvs. akut+elektiv).  Samtidig indførtes 
såvel på det elektive som det akutte område et loft over DRG-kryb, såle-
des at værdistigninger pr. kontakt ud over 3 procent fra årsperioden juli 

                                                 
2 Ved DRG-kryb forstås ændringer i registreringspraksis således, at indlæggelsesforløb 
over tid registreres som mere ressourcekrævende, hvorved der sker en fordyrelse af forlø-
bene, uden at det nødvendigvis er udtryk for en reelt øget aktivitet.  
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2000 – juni 2001 til 2002 i det enkelte amt ikke indgår i tilskudsgrundla-
get.  
 
5.5. Erfaringer med anvendelsen af takststyring 
 
De samlede drifts- og anlægsudgifter på sygehusområdet er steget med 
over 30 pct. realt fra 1990 til 2002, svarende til ca. 2,5 pct. årligt. Væk-
sten har været kraftigst i 2002 som følge af bl.a. den ekstraordinære tilfør-
sel på 1,5 mia.kr., jf. figur 5.1.a. 
 
Figur 5.1.a.  Samlede sygehusudgifter, 
2002-PL  

Figur 5.1.b.  Anlægsudgifter på syge-
husområdet, 2002-PL 
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Anm.: 2001og 2002 er budgettal inkl. de 
særlige 1,5 mia.kr. i 2002.  

Kilde: Finansministeriet m.fl. ”Udfor-
dringer og muligheder – den 
kommunale økonomi frem mod 
2010”. 

Anm.: Opgørelsen af anlægsudgifter er 
forbundet med usikkerhed. 

Kilde: Finansministeriet m.fl. ”Udfor-
dringer og muligheder – den 
kommunale økonomi frem mod 
2010”. 

 
Når bortses fra 2002 har realvæksten i driftsudgifterne været stort set kon-
stant over den betragtede periode, mens der er noget større udsving i an-
lægsudgifterne, jf. figur 5.1.b. Den stabile vækst kan ses som en afspejling 
af, at det er lykkedes at fastholde en nogenlunde effektiv udgiftskontrol på 
et politisk højt prioriteret område.  
 
I lighed med de øvrige dele af den offentlige sektor er det vanskeligt at op-
stille præcise mål for udviklingen i produktiviteten.  
 
Udviklingen i udgifterne ved at producere ydelser svarende til en værdi af 
1 DRG-krone er ét muligt tilnærmet mål for udviklingen i omkostnings-
produktiviteten. De DRG-baserede opgørelser af enhedsudgifter viser, at 
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enhedsudgifterne er reduceret med 4,6 pct. fra 1996 til 2000 svarende til 
en gennemsnitlig produktivitetsforbedring på ca. 1,1 pct. årligt, jf. tabel 
5.4.  
  
Tabel 5.4. Enhedsomkostninger for somatisk aktivitet i Danmark 
 1996 1997 1998 1999 2000 Samlet pro-

duktivitetstig-
ning, pct., 
1996-2000 

Gns- pro-
duktivitets-

stigning, 
pct. pr. år. 

Indeks for 
enhedsudgif-
ter 

 
1,077 

 
1,013 

 
1,066 

 
1,061 

 
1,027 

 
4,6 

 
1,1 

 

Anm: Faktiske udgifter divideret med værdien af udskrivningerne (beregnet DRG-
produktionsværdi), 2002-priser.  

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (foreløbige tal). 
 
Måler man derimod fra perioden 1997 til 2000 fås en stigning i enheds-
udgifterne på ca. 1,4 pct. svarende til en produktivitetsforringelse på knap 
½ pct. årligt. Givet disse store udsving i enhedsudgifterne fra år til år og 
det forhold, at DRG-systemet har været under opbygning over perioden, 
jf. bilag 1, bør tallene fortolkes med stor forsigtighed.  
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Appendiks 5.1 
Oversigt over amternes aktivitetsbestemte ordnin-
ger for egne borgere på egne sygehuse i 2001 
 

Sygehus-
region 

Finansierings-
model 

Afregning ved 
meraktivitet 

Budget-
kontrol 

Overførsel af 
over/under-

skud 

Allokering af 
honorering 

Ordnin-
gerne 
omfat-
tede 

H:S 90/10 10 pct. af 
DRG 

Volumenloft max 1,5 pct. Fri Alle pa-
tienter 

Københavns 
Amt 

Aktivitetsbe-
stemte bevil-
linger til ven-
telisteindsats 
samt admini-
strativ for-
søgsordning 
med 90/10 

 Volumenloft Ja  Alle pa-
tienter 

Frederiksborg 
Amt 

Merfinansie-
ringsmodel 

Honorering 
ved produkti-
on ud over et 
aftalt niveau 

Honorering er 
faldende ved 
stigende 
merproduk-
tion 

Ja Direkte til 
sygehus-
afdelingerne 

Alle pa-
tienter 

Roskilde Amt Merfinansie-
ringsmodel 

Ved produk-
tion over et 
aftalt niveau 
ydes honore-
ring på 12,5 
pct. af løn-
kronerne pr. 
DRG-point 
for den på-
gældende af-
deling. Særlige 
ventelistepro-
jekter honore-
res med 75 el-
ler 100 pct. af 
DRG-
taktsten.   

 Maks. 1 pct. 
af brutto-
drifts-
udgifterne 
samt mulig-
hed for over-
førsel af plan-
lagt under-
skud op til 1 
pct. af brutto-
driftsudgifter-
ne 

50 pct. til den 
udførende 
afdeling, 25 
pct. til den 
tværgående 
afdeling og 25 
pct. til 
sygehus-
ledelsen. 

Alle pa-
tienter 

Vestsjællands 
Amt 

Merfinansie-
ringsmodel 

På forhånd 
ydes 100 pct. 
DRG-takst for 
aftalt merakti-
vitet med 
modregning 
hvis aktivite-
ten er mindre 
end forudsat. 

 Ja Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

Elektive 
kirurgi-
ske pati-
enter 
(Hofte 
og knæ) 

Storstrøms 
Amt 

Merfinansie-
ringsmodel 

Opregulering 
af nettodrifts-
budget med 

Loft over ud-
betalinger for 
meraktivitet 

max. +/- 3 
pct. 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 

Udvalgte 
kirurgi-
ske pati-
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Sygehus-
region 

Finansierings-
model 

Afregning ved 
meraktivitet 

Budget-
kontrol 

Overførsel af 
over/under-

skud 

Allokering af 
honorering 

Ordnin-
gerne 
omfat-
tede 

0,4 pct. pr. 1 
pct. aktivitets-
stigning. 

svarende til 
0,53 pct, af 
sygehusenes 
samlede bud-
getterede net-
todriftsudgif-
ter. 

over midlerne. enter. 

Fyns Amt Fem forskelli-
ge modeller 
efter princip-
per svarende 
til merfinan-
sierings-
modeller. 
Heraf tre spe-
cialordninger, 
som kun om-
fatter elektive 
kirurgiske pa-
tienter og to 
generelle ord-
ninger:  

I de tre speci-
alordninger 
honoreres me-
raktivitet med 
mellem 70 og 
100 pct. af 
DRG-taksten.  
1. Generelle 
ordninger: 
Manglende 
aktivitet i.f.t. 
det kontrakt-
ligt aftalte mål 
modregnes i 
sygehusets 
budget med 
50 pct. af 
DRG-taksten. 
Der kan hø-
jest modreg-
nes én pct. af 
budgettet. 
2.  
Meraktivitet 
i.f.t. det kon-
traktligt fast-
lagte mål ho-
noreres med 
10 pct. af 
DRG-taksten. 
Der kan hø-
jest  tillægges 
én pct. af 
budgettet. 

 I et vist om-
fang. 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

 

Sønderjyllands 
Amt 

Merfinansie-
ringsmodel 

Honorering 
for meraktivi-
tet efter for-
udgående for-
handlinger. 

Volumenloft 
på ca. 1,1 pct. 
af amtets sam-
lede sygehus-
udgifter. 

Ja Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

Elektive 
kirurgi-
ske pati-
enter. 

Ribe Amt 90/10 model 
på Brørup sy-
gehus med 
ordninger ef-
ter merfinan-
sieringsprin-
cippet 

 Volumenloft Max. +/- 3 
pct. 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

Medi-
cinske 
og kirur-
gisk 
elektive 

Vejle Amt Merfinansie-
ringsmodel 

Meraktivitet 
på udvalgte 
områder af-

Loft over den 
samlede af-
regning via 

Max. +/- 2 
pct. 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 

Elektive 
kirurgi-
ske pati-
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Sygehus-
region 

Finansierings-
model 

Afregning ved 
meraktivitet 

Budget-
kontrol 

Overførsel af 
over/under-

skud 

Allokering af 
honorering 

Ordnin-
gerne 
omfat-
tede 

regnes med ca. 
50 pct. af 
DRG-taksten. 

den aktivitets-
bestemte ord-
ning. 

over midlerne. enter 
(Især 
orto-
pædi) Ringkjøbing 

Amt 
Merfinansie-
ringsmodel 

Meraktivitet 
honoreres 
med gennem-
snitligt 53 pct. 
af DRG-
taksten. 

Loft over den 
samlede af-
regning via. 
den aktivitets-
bestemte ord-
ning. Fra me-
dio 2001 blev 
det ortopæd-
kirurgiske om-
råde undtaget 
loftet. 

Max. 4 pct. af 
driftsbudget-
tet på syge-
husniveau 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

 

Århus Amt Merfinansie-
ringsmodel 

Honorering 
for meraktivi-
tet efter sær-
ligt beregnede 
takster. For-
udsættes årlig 
produktivi-
tets-gevinst på 
2 pct. 

Nej Ja, på sygehus-
niveau 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

Kirurgi-
ske pati-
enter. 

Nordjyllands 
Amt 

Kombineret 
ramme- og 
takststyring. 
Amtet og det 
enkelte syge-
hus aftaler en 
basisprodukti-
on og en til-
lægsproduk-
tion. Basis-
produktionen 
er rammefi-
nansieret. 

Tillægspro-
duktionen, 
som omfatter 
egne borgere 
og fritvalgs-
patienter fra 
andre amter 
honoreres 
med 100 pct. 
af DRG-
taksten inden 
for et aftalt 
loft. Produk-
tion herud-
over hono-
reres med 30 
pct. af DRG-
taksten. Det 
er en forud-
sætning for 
honorering af 
tillægs-
produktion, at 
krave-ne til 
basisproduk-
tion er op-
fyldt. 

 To sygehuse 
har som for-
søg mulighed 
for at overføre 
over- og un-
derskud mel-
lem budgetpe-
rioder. De øv-
rige 5 sygehu-
se kan efter 
konkret an-
søgning og 
indenfor visse 
betingelser få 
overført over- 
og underskud 

Til sygehusle-
delsen der frit 
kan disponere 
over midlerne. 

Udvalgte 
kirurgi-
ske pati-
enter. 

 
Kilde:  Boks. 1.2. samt kapitel 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriet: ”Aktivitetsbestemt finansie-

ring i Danmark – foreløbige erfaringer, marts 2002.  
Note:  Bornholm og Viborg indgår ikke, da de ikke havde aktivitetsbestemte bevillinger for egne 

borgere i 2001. 
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Kapitel 6  
Erfaringer med takststyring på andre større 
udgiftsområder 
 
6.1. Indledning og sammenfatning 
 
Dette kapitel skitserer de overordnede erfaringer med takststyring inden 
for sygesikrings- henholdsvis uddannelsesområdet. 
 
På sygesikringsområdet er vilkårene for levering af ydelser, som syge-
sikringen yder tilskud til, herunder takster for ydelserne fastlagt via over-
enskomster mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og de relevante 
faglige organisationer. Overenskomsterne varierer noget mellem de enkel-
te områder, men det er et fællestræk for områderne, at der anvendes takst-
styring som styringsprincip.  
 
Udgiftsvæksten på de største områder i primærsektoren1, dvs. almen- og 
speciallægeydelser, har med en årlig realvækst på 1,4-1,5 pct. siden 1995 
været noget lavere end på sygehusområdet, hvor der i den tilsvarende pe-
riode har været en realvækst på ca. 2,5 pct. Væsentlige årsager hertil har 
været: 
  
• En effektiv styring af den samlede kapacitet, herunder antallet af læger 

gennem tildelingen af ydernumre, 
• at der på speciallægeområdet er indført en knækmodel, som indebærer, 

at taksterne til den enkelte speciallæge nedsættes, ved omsætning ud 
over visse niveauer, 

• at der løbende gennemføres kontroller af ydelsesmønstrene for de en-
kelte ydere. 

 
Vederlagsfri fysioterapi er et ekstremt eksempel på takststyringsprin-
cippets følsomhed over for ændringer i efterspørgslen. En række særlige 
forhold ved ordningen har medvirket til en særdeles kraftig udgiftsvækst 

                                                 
1 Ekskl. medicin. 
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således, at udgifterne i 2001 var ca. 12 gange højere end i 1989, hvor 
ordningen trådte i kraft. På trods af opstramninger i form af bl.a. be-
grænsninger på antal behandlinger pr. patient er udgifterne fortsat med at 
vokse. Også i den sidste halvdel af perioden 1995-2001 har realvæksten 
således med knap 14 pct. årligt ligget betydeligt højere end for almen- og 
speciallæger. 
 
På uddannelsesområdet overgik de fleste uddannelser i starten af 
1990’erne til taxameterstyring. Hovedparten af institutionerne på uddan-
nelsesområdet er selvejende og har således bl.a. et selvstændigt kapital-
grundlag. På uddannelsesområdet er valgt en model, hvor stort set samtli-
ge omkostninger dækkes via taxametre. Det forhold, at de fleste omkost-
ningselementer dækkes via taxametre må ses i sammenhæng med, at der 
ikke er samme behov for en direkte kapacitetsstyring som på f.eks. syge-
husområdet.  
 
Et tværministerielt udvalg konkluderede i 1998 i en analyse af taxa-
metersystemet, at den daværende udformning af taxametersystemet havde 
visse klare svagheder i forhold til den centrale udgiftsstyring. 
 
Problemerne med at styre de samlede udgifter gjorde sig i særlig grad gæl-
dende på områder, hvor efterspørgslen potentielt kan være meget stor og 
derfor vanskelig at forudsige, f.eks. i forhold til daghøjskoler, korte kurser 
under åben uddannelse og produktionsskoler.  
 
På institutionsniveau var det vurderingen, at taxameterstyringen i sam-
menhæng med decentraliseringen af budget- og driftsansvaret gav en ræk-
ke fordele bl.a. i form af, at institutionerne i højere grad fokuserede på at 
generere resultater samtidig med, at ledelserne havde fået større handle-
kraft og -muligheder. 
 
Udvalget fandt derfor ikke, at problemerne gav anledning til anfægte hen-
sigtsmæssigheden af taxameterstyringen som sådan, men at det nødven-
diggjorde en række ændringer af taxametersystemet. På baggrund heraf 
blev det besluttet at ændre taxametersystemet på afgørende punkter. Ad-
gangen til automatisk at optage mer- og mindreudgifter på tillægsbevil-
lingslovene blev erstattet af en samlet reserve til uforudset aktivitet. På 
områder med stor budgetusikkerhed indførtes afregnings- eller aktivitets-
lofter, og anvendelsen af deltagerbetaling blev øget. Der har ikke siden 
været større problemer med udgiftsstyringen af området. 
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For så vidt angår folkehøjskolerne, viste det sig vanskeligt at opnå accept 
af lukning af højskoler, der kom i økonomiske problemer på grund af 
manglende tilgang af elever. På den baggrund blev der i forbindelse med 
FL98 og FL99 tilført ekstra midler til området i form af takstforhøjelser. 
Dette illustrerer, at det kan være forbundet med problemer at opnå poli-
tisk accept af lukninger af institutioner og dermed bevillingstilpasninger i 
nedadgående retning. Der er dog over det seneste tiår sket en reduktion i 
antallet af folkehøjskoler. Langt hovedparten af reduktionen skete dog 
mellem 1997 og 1998, dvs. i tilknytning til den politiske beslutning om 
at tilføre yderligere midler til området. 
  
I afsnit 6.2. beskrives erfaringerne med takststyring i primærsektoren i 
sundhedsvæsenet, idet der fokuseres på almenlæger, speciallæger og veder-
lagsfri fysioterapi. I afsnit 6.3. beskrives erfaringerne med takststyring på 
uddannelsesområdet, idet der primært fokuseres på folkehøjskoler, dag-
højskoler og åben uddannelse. 
 
6.2. Takststyring i primærsektoren i sundhedsvæsenet 
 
6.2.1. Hovedtræk ved sektoren 
Primærsektoren finansieres generelt via takststyring. Taksterne knytter sig 
generelt til enkeltydelser og ikke samlede forløb, som det er tilfældet i 
bl.a. syget husvæsenet. Da sygehusvæsenet og primærsektoren er kende-
tegnet ved den samme type markedsfejl, kan erfaringerne med forskellige 
instrumenter i primærsektoren have relevans for overvejelserne om ud-
formningen af takststyringsmodeller inden for sygehusvæsenet. Det skal 
dog tages i betragtning, at de praktiserende almen- og speciallægers ydel-
ser ikke er så komplekse, som sygehusenes ydelser, hvorfor vanskelighe-
derne ved at tilpasse takststrukturerne til de underliggende omkostnings-
strukturer ikke er nær så udtalte. Som følge heraf er risikoen for utilsigte-
de udgiftsskred på disse områder alt andet lige tilsvarende mindre end på 
sygehusområdet. 
 
Borgere, der har behov for lægehjælp, henvender sig almindeligvis først til 
deres egen alment praktiserende læge. Lægens vurdering er imidlertid af-
gørende for, om behandlingen kan afsluttes efter én konsultation, eller 
om borgeren skal indgå i et længere behandlingsforløb hos egen læge, 
henvises til en speciallæge eller henvises til sygehusbehandling. Undersø-
gelse og behandling er gratis for patienterne hos egen læge, på offentlige 
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sygehuse og hos speciallæger efter henvisning2. Det følger heraf, at takst-
strukturerne for almen- og speciallæger kan have betydning for omfanget 
af henvisning til sygehuse. Borgerne har derimod ikke selv direkte øko-
nomiske incitamenter til at begrænse efterspørgslen efter disse ydelser. 
 
Godt ¾ af de samlede offentlige udgifter på sygesikringsområdet vedrører 
praktiserende læger og speciallæger, jf. tabel 6.1. 
 
Tabel 6.1. Offentlige nettodriftsudgifter til sygesikring fordelt på om-
råder – ekskl. medicin, 2001 
 Mio.kr. (2002-PL) Pct. 
Almen lægehjælp ............................................. 5.321 57,3 

Speciallægehjælp .............................................. 1.787 19,2 
Tandlæge......................................................... 1.103 11,9 
Fysiurgisk behandling ...................................... 611 6,6 
Rejsesygeforsikring........................................... 160 1,7 
Øvrige sygesikringsudgifter .............................. 299 3,2 
Offentlig sygesikring ekskl. medicin, i alt ......... 9.287 100,0 

 

Anm.: Øvrige sygesikringsudgifter består af kiropraktor, briller, fodterapeut, psykolog, 
ernæringspræparater samt øvrige. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
I det følgende fokuseres der derfor på erfaringerne med takststyring inden 
for almen- hhv. speciallægeområdet. Herudover belyses også erfaringerne 
med takststyringen på fysioterapiområdet, hvor der i 1989 blev introdu-
ceret en ordning med vederlagsfri fysioterapi. 
 
Primærsektoren i sundhedsvæsenet er generelt karakteriseret ved, at leve-
randørerne af sundhedsydelser er selvstændige erhvervsdrivende. Takster-
nes niveau og øvrige vilkår for levering af ydelser er overenskomstmæssigt 
fastsatte, jf. boks 6.1.  
 

                                                 
2 De ca. 1½ pct. af befolkningen, som har valgt at være gruppe 2-sikrede udgør en delvis 
undtagelse herfra. Sikring via gruppe 2 indebærer fuldstændigt frit lægevalg (mens grup-
pe 1 sikrede kun kan skifte læge efter en nærmere defineret periode) og adgang til speci-
allæge uden henvisning med samme tilskud som gruppe 1-sikrede.2 Til gengæld er yde-
ren ikke som i forhold til gruppe 1 sikrede bundet af de honorarer, der er aftalt i over-
enskomsten, hvorfor der normalt er en egenbetaling for gruppe 2-sikrede også for ydel-
ser, der er vederlagsfri for gruppe 1-sikrede, herunder først og fremmest lægehjælp.  
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Boks 6.1. Fastlæggelse af vilkår for levering af sygesikringsydelser 
Vilkårene for levering af ydelser, som sygesikringen yder tilskud til, herunder takster for 
ydelserne, fastlægges via overenskomster mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg 
(SFU) og organisationer af sundhedspersoner (”ydere”). Væsentlige hensyn i forbindelse 
med takstfastsættelsen er således den overordnede økonomiske ramme, omkostningsbe-
tragtninger i forhold til de enkelte ydelser og fremme af eventuelle prioriterede områder. 
Overenskomsterne skal i henhold til sygesikringsloven godkendes af indenrigs- og sund-
hedsministeren. Amterne har ikke en egentlig instruktionsbeføjelse i forhold til yderne. 
Overenskomsterne indeholder imidlertid en række andre styringsinstrumenter. 

 
Det er en forudsætning for, at patienterne kan opnå tilskud, at ydelser le-
veres af ydere med et såkaldt ydernummer. Tildelingen af ydernumre er 
ensbetydende med yderens tilslutning til den overenskomst, der gælder på 
området. Overenskomsterne fastsætter principper for tildelingen af yder-
numre, herunder amternes mulighed for at begrænse antallet af ydere og 
for at sikre en hensigtsmæssig geografisk dækning inden for de enkelte 
områder. Amternes styringsmuligheder varierer mellem fuld kompetence 
til at regulere antallet af speciallæger til en overenskomstreguleret styring 
af antallet af ydernumre for almen praksis baseret på befolkningsudviklin-
gen. 
 
I gennemgangen af de tre delområder er nærmere beskrevet, hvorledes 
takstsystemerne er indrettet på hvert af de tre delområder.  
 
6.2.2. Takststyringen i forhold til almenlæger  
 
Takstsystemet 
Almenlægerne honoreres med en kombination af basishonorarer og ydel-
seshonorarer, hvoraf ydelseshonorarerne med i størrelsesordenen 2/3 ud-
gør den væsentligste del, jf. boks 6.2. 
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Boks 6.2. Indhold af overenskomst for alment praktiserende læger 
Honorarerne til alment praktiserende læger er fastsat i en overenskomst mellem SFU 
og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). De alment praktiserende læger honore-
res i forholdet ca. 1/3 basishonorarer (pr. tilmeldt patient samt andre faste honorarer) 
og ca. 2/3 ydelseshonorarer (pr. patientkontakt). Herudover finansierer sygesikringen 
via en række fonde o. lign. delvis en række andre udgifter (efteruddannelse, sygefravær 
m.v.). 

Sammensætningen af honoreringen er baseret på det faktum, at hovedopgaven i almen 
praksis er at varetage et meget betydeligt antal patientkontakter spændende over et me-
get bredt sundhedsfagligt felt. Henvendelserne har i vid udstrækning sit udspring i 
helbredsmæssige forhold, der kan tilgodeses ved en eller flere relativt kortvarige kon-
takter. Alment praktiserende læger varetager på årsbasis i størrelsesordenen 30 mill. 
henvendelser i dag- og vagttid. 

Antallet af ydernumre er reguleret af overenskomsten og varierer på baggrund af be-
folkningsudviklingen. 

 
Med opdelingen i de to typer af honorarer er der tilstræbt en balance i 
den økonomiske incitamentsstruktur, der på ene side giver de praktise-
rende læger tilskyndelse til en høj aktivitet og på den anden side søger at 
modvirke tilskyndelser til overbehandling e.l. 
  
Resultater vedr. udgiftskontrol og produktivitet 
Udgifterne til almen lægehjælp har udvist en realvækst på godt 9,1 pct. fra 
1995 til 2001 svarende til en gennemsnitlig årlig realvækst på ca. 1,5 pct., 
jf. tabel 6.2.  
 
Tabel 6.2. Offentlige nettodriftsudgifter til almen lægehjælp og sygehu-
se, 1995-2001 

Mio.kr. 2002 PL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vækst, pct.

    
Gns. 
årlig

I alt

Almen lægehjælp (inkl. 
moms)..........................

 
4.884 

 
4.877 5.046 5.090 5.058 5.163 5.329 1,5 9,1

Indeks (1995 = 100) ..... 100 100 103 104 104 106 109

Sygehuse....................... 38.601 39.959 40.585 42.189 43.250 43.684 44.588 2,4 15,5

Indeks (1995 = 100) ..... 100 104 105 109 112 113 116
 

Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Stigningstakten i udgifterne har således været noget mindre end på syge-
husområdet, hvor den årlige realvækst har været knap 2½ pct. Udviklin-
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gen i antal kontakter til praktiserende læge udgør en central forklaring på 
udviklingen, jf. nedenfor. 
 
I lighed med sygehusområdet og de fleste øvrige offentlige delsektorer er 
det forbundet med store vanskeligheder at opstille velegnede mål for ud-
viklingen i de alment praktiserende lægers produktivitet. 
 
Ved at sammenholde udviklingen i antal læger, kontakter og ydelses-
honorarerne kan der imidlertid fås et fingerpeg om produktivitetsud-
viklingen, idet sammenligningerne dog forudsætter, at indholdet af en 
kontakt er (omtrent) uændret over den betragtede periode. 
 
Væksten i honorarerne til praktiserende læger på ca. 9 pct. fra 1996 til 
2001 modsvares stort set af en tilsvarende stigning i antal patientkontak-
ter pr. praktiserende læge, jf. tabel 6.3. 
 
Tabel 6.3. Udvikling i kontakter og honorarer på området 
 1990 1992 1995 1996 1998 2000 2001 Samlet 

vækst,1990 -
2001, pct.

(1996-2001)
Antal kontakter 
til almenlæger, 
mill. .................. 

 
 

29,2 

 
 

28,9 

 
 

29,6 29,9 31,7 32,4 33,3

 
14,1 

(11,4) 
 
Antal almenlæger 

 
3.183 

 
3.228 

 
3.354 3.372 3.404 3.410 3.459

8,7 
(2,6) 

Antal kontakter 
pr. almenlæge .... 

 
9.173 

 
8.938 

 
8.826 8.867 9.314 9.512 9.632

5,0 
(8,6) 

Udgifter pr. kon-
takt, kr. (01-PL)  

 
- 

 
- 

 
- 143,8 139,7 140,3 140,3

- 
(-2,5) 

Bruttohonorar 
pr. læge, mio.kr. 
kr. (01-PL) ........ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 1,275 1,301 1,335 1,351

 
- 

(6,0) 
Samlede honora-
rer, mio.kr. (01-
PL).................... 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 4.299,3 4.428,6 4.552,4 4.673,1

 
- 

(8,7) 
 

Anm.: Samlede honorarer omfatter kun den del af udgifterne til praktiserende læger, 
som kan henføres til basis- og ydelseshonorarerne. 

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Udgifterne pr. kontakt med praktiserende læge er således faldet med ca. 
2,5 pct. fra 1996 til 2001. Det indikerer, at der samtidig med den øgede 
produktion pr. læge er sket en forbedring af udgiftsproduktiviteten over 
denne periode.  
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6.2.3. Takststyringen i forhold til speciallæger  
 
Takstsystemet 
Speciallægerne modtager alene ydelsesbaserede honorarer, som således 
skal dække både variable og faste omkostninger, jf. boks 6.3.  
 
Boks 6.3. Indhold af overenskomst for praktiserende speciallæger 
Honorarerne til speciallæger er ligeledes fastlagt i overenskomsten mellem SFU og 
PLO. I modsætning til de alment praktiserende læger er speciallægerne udelukkende 
ydelseshonorerede. De praktiserende speciallæger modtager altså ingen basishonorering 
fra sygesikringen. 

Der foretages reduktion i speciallægens månedlige honorarudbetaling, såfremt omsæt-
ningen i praksis i året overstiger visse fastlagte grænser (knækgrænser). Grænserne er 
specialespecifikke. 

Reduktion foretages således, at honoraret ved 

a) 1. knækgrænse reduceres med 10 pct. 
b) 2. knækgrænse reduceres med 25 pct.  
c) 3. knækgrænse reduceres med 40 pct. 

Den anden knækgrænse indtræder ved en omsætning der er ca. 16 pct. større end ved 
1. knækgrænse, mens den 3. knækgrænse indtræder ved en omsætning ca. 14 pct. større 
end ved 2. knækgrænse.  

Et eksempel kan illustrere effekten af knækgrænserne. En øjenlæge får fulde honorarer 
indtil han når en omsætning på 2.249.100 kr. Herefter reduceres honorarerne med 10 
pct. indtil den 2. knækgrænse på 2.623.950 kr. Ved 2. knækgrænse reduceres honora-
rerne med 25 pct. 3. knækgrænse indtræder ved en omsætning på 2.998.800 kr. og her-
efter reduceres honorarerne med 40 pct.  

Ud over sin praksis for sygesikringen kan den praktiserende speciallæge foretage ikke-
overenskomstomfattede behandlinger af patienter for egenbetaling. 

Med den rene ydelsesbaserede honorering afspejler taksterne alle de til ydelserne knyt-
tede udgifter, herunder udgifter til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt faste 
omkostninger og medicinudgifter. Større opgaver kan dog være omfattet af særlige ord-
ninger. 

 
Selvom speciallægerne som udgangspunkt har en forpligtigelse til at ud-
byde det samlede sortiment af ydelser, som indgår i overenskomsten for 
specialet, er der reelt et spillerum for at gennemføre en vis specialisering. 
Det er med andre ord mulighed for, at den enkelte speciallæge kan udnyt-
te eventuelle stordriftsfordele ved at øge produktionen af visse ydelser. 
Det sænker omkostningerne pr. behandling, hvis der er stordriftsfordele 
forbundet med behandlingen.  
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Af hensyn til udgiftsstyringen og for samtidig at sikre sygesikringen andel 
i mulige stordriftsfordele er der på speciallægeområdet indført såkaldte 
knækgrænser, der betyder, at honorarerne til de enkelte læger beskæres, 
når deres sygesikringsomsætning inden for et år overstiger bestemte græn-
ser. Grænserne er defineret individuelt for de enkelte specialer. Nedsættel-
sen af honorarerne er med til at sikre, at det offentlige ikke betaler en for 
høj pris i forhold til omkostningerne. Samtidig har speciallægen fortsat et 
incitament til at producere, fordi der er indregnet en lønandel til lægen i 
honoraret.  
 
Udgiftskontrol og produktivitet 
Udgifterne til speciallæger har udvist en realvækst på 8,6 pct. fra 1995 til 
2001, svarende til en gennemsnitlig årlig realvækst på ca. 1,4 pct. Stig-
ningstakten er dermed stort set identisk med udviklingstakten på almen-
lægeområdet, jf. tabel 6.4.  
 
Tabel 6.4. Offentlige nettodriftsudgifter til speciallægehjælp og syge-
huse, 1995-2001 
        Vækst, pct.

Mio.kr. 2002 PL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gns. 
årlig

I alt

Speciallægehjælp (kor-
rigeret for momsom-
lægning) .......................

 
1.647 

 
1.683 1.676 1.698 1.699 1.744 1.788 1,4 8,6

Indeks (1995 = 100) ..... 100 102 102 103 103 106 109

Sygehuse....................... 38.601 39.959 40.585 42.189 43.250 43.684 44.588 2,4 15,5

Indeks (1995 = 100) ..... 100 104 105 109 112 113 116
 

Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Siden 1990 er antallet af kontakter pr. speciallæge forøget med næsten 58 
pct. Denne udvikling dækker over en stigning i det samlede antal kontak-
ter på næsten 13 pct. og et fald i antal speciallæger på knap 29 pct., jf. ta-
bel 6.5.  
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Tabel 6.5. Udvikling i kontakter og honorarer på speciallægeområdet 
 1990 1992 1995 1996 1998 2000 2001 Samlet vækst, 

pct.
(1996-2001)

Antal kontakter 
til speciallæger, 
mill. ................. 

 
 

4,1 

 
 

4,5 

 
 

4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
12,6
(1,7)

Antal speciallæ-
ger.................... 

 
1.679 

 
1.535 

 
1.432 1.378 1.282 1.226 1.199

-28,6
(-13,0)

Antal kontakter 
pr. speciallæge .. 

 
2.436 

 
2.906 

 
3.146 3.286 3.585 3.764 3.841

57,7
(16,6)

Udgifter pr. kon-
takt, kr. (01-PL) 

 
328 

 
335 

 
347 353 356 366 378

15,2
(7,0)

Bruttohonorar 
pr. læge, mio.kr. 
kr. (01-PL) ....... 

 
 

0,799 

 
 

0,974 

 
 

1,092 1,162 1,276 1,376 1,452
81,5

(25,0)
Samlede honora-
rer, mio.kr. (01-
PL)................... 

 
 
1.343 

 
 
1.496 

 
 
1.565 

 
 
1.601 

 
 
1.636 

 
 
1.686 

 
 
1.740 

29,6
(8,7)

 

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Udviklingen peger på, at det primært er lykkedes at kontrollere udgifterne 
via styring af kapaciteten ved en begrænsning af antallet af læger (ydere) 
ved tildelingen af ydernumre. 
 
Opgørelserne viser en stigning i udgifterne pr. kontakt, hvilket umiddel-
bart kunne tolkes som en forringelse af omkostningsproduktiviteten. Ud-
viklingen i udgifterne pr. kontakt er imidlertid ikke en anvendelig indika-
tor for udviklingen i omkostningsproduktiviteten blandt speciallæger. En 
ændret sammensætning af speciallægerne kan således påvirke omkostnin-
gerne pr. kontakt – væsentligt på grund af meget betydelige forskelle i 
omkostningsstrukturerne på tværs af de enkelte specialer. 
 
Generelt er ydelser produceret af speciallæger betydeligt billigere end til-
svarende behandlinger udført på sygehuse, jf. tabel 6.6.  
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Tabel 6.6. DRG-takster og Sygesikringstakster for udvalgte behand-
linger, 2001 

 Antal patien-
ter behandlet 
på sygehuse 

Ambulant DRG-
takst, kr. pr. be-

handling 
m. anæstesi 
(u. anæstesi) 

Antal pati-
enter 

Pris i Sygesikring, 
kr. pr. behandling

Grå stær operation m. 
indlæggelse af intraoculær 
linse1 ...............................  

 
 

42.182 

 
7.752 

(6.251) 

 
 

3.318 

 
 

7.124,13 
 
Operation for skelen2.......  

 
662 

7.500 
(5.720) 

 
67 

 
2.678,85 

Fjernelse af fremmedle-
geme fra hornhinde hhv. 
øjenlåg3 ...........................  

 
 

1.611 

 
3.745 

(3.020) 

 
 

10.563 

 
 

318,37 
 

Anm.: For speciallægeydelserne er vist taksterne ved første operation. Der gælder lavere 
takster ved efterfølgende operationer. 

1) DRG-tallene omfatter koderne KCJE20 og KCJD20. Sygesikringsydelserne om-
fatter ydelse nr. 5003. 

2) DRG-tallene omfatter koderne KCEC00, KCEC10 og KCEC30. Sygesikrings-
ydelserne omfatter ydelse nr. 3012. 

3) DRG-tallene omfatter koderne KCGC10 og KCBC10. Sygesikringsydelserne 
omfatter ydelse nr. 3002. 

Kilde: Opgørelser foretaget af Sundhedsstyrelsen. 
 
Prisforskellene må imidlertid helt overvejende antages at afspejle forskelle 
i tyngden på de patienter, som behandles hos hhv. speciallæger og på sy-
gehuse. Men forskellene må også ses i lyset af, at de nuværende DRG-
takster omfatter udgifter til bl.a. uddannelse, forskning og vagtberedskab, 
som ikke varierer direkte med aktiviteten. 
 
6.2.4. Takststyring på fysioterapiområdet 
Fysioterapeuterne modtager i lighed med speciallægerne ydelses-
honorarer. Overenskomsten fastsætter ydelseshonorarer for vederlagsfri 
fysioterapi og øvrig fysioterapi, hvortil der er knyttet en egenbetaling. 
Ydelseshonorarernes niveau afhænger af, om behandlingen foregår indivi-
duelt eller i hold.  
 
Overenskomsten indeholder et relativt afregningsloft, idet de enkelte fy-
sioterapeuter højest kan modtage 10 pct. mere i tilskud end gennemsnit-
tet for fysioterapeuterne i det enkelte amt, jf. boks 6.4.  
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Boks 6.4. Indhold af overenskomst for fysioterapeuter 
Honoreringen af fysioterapeuter er fastlagt i en landsoverenskomst mellem SFU og 
Danske Fysioterapeuter. Fysioterapeuterne er ligesom speciallægerne ydelseshonorere-
de.  

Der findes inden for overenskomsten to typer fysioterapi – den vederlagsfrie fysiotera-
pi, hvor patienten får 100% tilskud til behandlingen fra amtet, og den ”almindelige” 
fysioterapi, hvor behandlingen er helt eller delvist selvfinansieret af patienten. Hono-
rarer gives pr. behandling og afhænger af, om behandlingen er individuel eller foregår 
på hold.  

Den gennemsnitlige ydelse pr. patient for den enkelte fysioterapeut må som udgangs-
punkt ikke overstige den gennemsnitlige ydelse pr. patient blandt resten af amtets fy-
sioterapeuter med mere end 10 pct.  

Konsekvensen af den rene ydelsesbaserede honorering er ligesom på speciallægeområ-
det, at taksterne afspejler alle de til ydelserne tilhørende udgifter, herunder udgifter til 
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt faste omkostninger.  

 
Udgifterne til almindelig fysiurgisk behandling dækkes med 40 pct. af sy-
gesikringen og 60 pct. af patienterne selv. Med finansloven for 1989 ind-
førtes ordningen med vederlagsfri fysioterapi til behandling af handicap-
pede personer, dvs. patienterne skal ikke svare nogen betaling for ydelsen. 
Det er en forudsætning for tilskud fra sygesikringen, at patienten er blevet 
henvist af en praktiserende læge. 
 
Udgiftskontrol  
Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi er mere end tidoblet i ordnin-
gens første ti år. Fra at udgøre ca. 28 mio.kr. i 1989 steg udgifterne såle-
des til 282 mio.kr. i 1998, jf. tabel 6.7.  
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Tabel 6.7. Udviklingen i udgifterne til vederlagsfri og almindelig fysio-
terapi 
  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 

Vederlags-
fri fysiote-
rapi  28 72 92 110 129 146 163 201 246 282 311 328 355 
Alminde-
lig fysiote-
rapi 207 212 158 173 177 200 191 203 193 199 194 200 189 

Udgif-
ter 
(mill. 
kr.) 

I alt 235 284 250 283 306 346 354 404 439 481 505 528 544 
Vederlags-
fri fysiote-
rapi  100 257 329 393 461 521 582 718 879 1007 1111 1173 1267
Alminde-
lig fysiote-
rapi 100 102 76 84 86 97 92 98 93 96 - - - 

Indeks 
(1989
=100) 

I alt  100 121 106 120 130 147 151 172 187 205 215 225 232 
 

Anm.: Fra 1999 er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi lig kategorien fysioterapi 62. 
Kilde:  Tal fra 1989-1998 er fra Budgetredegørelse, 1999, mens 1999-2001 er fra DST. 
 mens de samlede udgifter er funktion 5.70, gruppetekst 05. 
 
En del af væksten kan forklares ved et antal uberettigede henvisninger, jf. 
Budgetredegørelse (1999, s. 241). Yderligere har en udvidelse af målgrup-
pen i 1995 bidraget til udgiftsvæksten. Herudover synes der at være sket 
en substitution fra almindelig til vederlagsfri fysioterapi, idet udgifterne 
hertil faldt parallelt med stigningen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, 
jf. tabel 6.6.  
 
Substitutionen kan være udløst af såvel efterspørgsel (patientønske om at 
skifte) som udbud (fjernelse af alternativer). Alternativer er i dette tilfælde 
– ud over sygehusene – i vid udstrækning tilbud enten på kommunale el-
ler amtskommunale institutioner. Det forhold, at staten til og med 1996 
afholdt udgifterne til vederlagsfri fysioterapi kan have fremmet ændringer 
i såvel udbud som efterspørgsel.  
 
I forlængelse af aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om am-
ternes økonomi i 2000 er der indført et loft over det maksimale antal ve-
derlagsfri behandlinger pr. patient inden for et år. Yderligere blev det 
ovennævnte relative tilskudsloft indføjet i landsoverenskomsten i 2000. 
Dette har dog ikke bragt udgiftsvæksten til ophør.  
 
Udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi illustrerer den potenti-
elle udgiftsrisiko, der knytter sig til anvendelsen af takststyring, hvis tak-
sterne sættes højt, og der ikke lægges effektive begrænsninger på de sam-
lede udgifter – også selv om borgerne ikke direkte kan efterspørge ydel-
sen, men skal visiteres af den praktiserende læge. Eksemplet understreger 
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således, at takststyringens virkninger i høj grad er betinget af, hvilke inci-
tamentsstrukturer styringsmodellen bygger ovenpå. 
 
Det skal dog tages i betragtning, at udgiftsudviklingen er påvirket af en 
række særlige forhold, som ikke gør sig gældende på sygehusområdet. 
Herudover adskiller vederlagsfri fysioterapi sig fra flertallet af sygehusvæ-
senets ydelser ved, at de implicitte omkostninger for patienten ved be-
handlingen i form af f.eks. smerter og midlertidig nedsat funktionsevne er 
begrænsede, hvorfor efterspørgslen efter ydelserne kan være ekstraordinær 
stor. 
 
6.3. Takststyring inden for uddannelsesområdet 
 
På uddannelsesområdet overgik de fleste uddannelser i starten af 
1990’erne til taxameterstyring, jf. tabel 6.8.  
 
Tabel 6.8. Tidspunkt for overgang til taxameterstyring for forskellige 
uddannelser 

År Uddannelser, som overgik til taxameterstyring i det pågældende år 
1990 Åben uddannelse 
1991 Erhvervsskolerne 
1992 Frie grundskoler 
1993 - 
1994 Videregående uddannelser og frie kostskoler 
1995 AMU 
1996 Daghøjskoler og produktionsskoler 

 

Kilde: Undervisningsministeriet: ”Taksteftersyn – hovedrapport” (2000). 
 
Hovedparten af institutionerne på uddannelsesområdet er selvejende og 
har således bl.a. et selvstændigt kapitalgrundlag3. Som følge heraf er der 
valgt en model, hvor taxametertilskuddene indeholder midler til dækning 
af løbende bygningsrelaterede udgifter o.l. via særskilte bygningstaxamet-
re. Herudover giver taxametertilskuddene dækning af udgifter, der direkte 
kan henføres til at udføre den konkrete aktivitet, (undervisningstaxame-
ter) og diverse afledte fællesudgifter (fællesudgiftstaxameter), som ligeledes 
må antages at variere med aktivitets-omfanget, jf. boks 6.5.  

                                                 
3 De selvejende institutioner i Undervisningsministeriets regi er mere præcist karakterise-
ret ved at have eget kapitalgrundlag, selvstændig likviditet hos egen bankforbindelse, fri 
dispositionsadgang mellem løn og drift, selvstændigt årsregnskab inkl. afskrivninger, 
egen revision og en bestyrelse. 
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Boks. 6.5. Hovedprincipper i taxametersystemet på uddannelsesom-
rådet 
Hensyn ved udformningen af taxametrene: 

• Taksterne er ens for alle, der producerer den pågældende aktivitet. Ved takstfastsæt-
telsen etableres typisk en struktur med takster for de forskellige aktiviteter eller akti-
vitetsområder.  

• På områder med flere sammenlignelige aktiviteter kan takststrukturen forenkles ved 
at placere aktiviteter med nogenlunde samme omkostningsniveau i samme takst-
gruppe.  

• Taxametertilskuddene udbetales som bloktilskud til institutionerne, der fordeler res-
sourcerne ud på de enkelte aktiviteter og derved tager hensyn til konkrete forskelle i 
produktionsomkostninger. 

• En bevilling til en institution kan sammensættes af tilskud fra flere forskellige taxa-
metre eller evt. fra taxametre og andre tilskudsformer i kombination. 

• Forskellige typer af taxametre 

• Der er 3 hovedtyper af taxametre: 

• Undervisningstaxameter, som vedrører de direkte undervisningsudgifter til løn til læ-
rere og andet direkte undervisningsrelateret personale samt udgifter til undervis-
ningsudstyr og materialer m.v. Undervisningstaxameteret fastlægges i forhold til 
indholdet af de enkelte uddannelser og 

• fællesudgiftstaxameter, som vedrører udgifter, som ikke kan henføres direkte til de 
enkelte uddannelser. Det er typisk udgifter til administration, udvikling, markedsfø-
ring, ledelse, varme, lys og rengøring m.v. og 

• bygningstaxameter til dækning af kapitaludgifter, dvs. til vedligeholdelse, husleje, ren-
ter ved realkreditfinansiering, bygningsinventar, ejendomsskatter, investeringer og 
henlæggelser hertil samt likviditet til afdrag på realkreditlån.  

Herudover findes der taxametre til særlige formål som f.eks. praktik, skolehjem osv. 
Taxametertilskuddene er som hovedregel kombineret med en vis grundbevilling. 

 
Undervisningstaxametrene udgør generelt størstedelen af uddannelses-
institutionernes samlede indtægter.  
 
På erhvervsskoleområdet udgør undervisningstaxametrene eksempelvis ca. 
60 pct. af de samlede indtægter, mens fællesudgifts- og bygnings-
taxametrene udgør ca. 20 pct. hhv. 15 pct. Grundbevillingerne har gene-
relt kun lille vægt i den samlede finansiering af området. På erhvervssko-
leområdet udgør de eksempelvis kun ca. 2 pct., jf. boks 6.6. 
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Boks 6.6. Taxametersystemet for erhvervsskolerne 
• Grundtilskud (2 pct.) er aktivitetsuafhængigt. Den økonomiske begrundelse for 

dette tilskud er dækning af de faste omkostninger ved skolens drift. 

• Undervisningstaxameter (60 pct.). 

• Fællesudgiftstaxameter (15 pct.). 

• Bygningstaxameter (20 pct.). 

• Diverse tilskud til forsøg, udvikling m.v. uden for taxametersystemet udgør de re-
sterende 3 pct. af den samlede bevilling. 

 
Taxametrene er i udgangspunktet fastsat ud fra en række forudsætninger 
om faktorer, såsom undervisningens tilrettelæggelse, antal lærere og andet 
personale pr. årselev/studerende, udstyrskrav, aftalemæssige bindinger og 
teknologi m.v. Disse forudsætninger videreføres generelt på finanslovene 
via almindelig regulering for pris- og lønstigninger og andre tekniske for-
hold. Der er imidlertid flere eksempler på, at der ud over den almindelige 
regulering er sket ekstraordinære forhøjelser af taksterne med henblik på 
en styrkelse af området, jf. nedenfor4. 
 
Adgangskrav og -begrænsninger i forhold til de enkelte uddannelser læg-
ger i sig selv et loft over, hvor høj en aktivitet der inden for det enkelte 
budgetår kan nås inden for bestemte uddannelsesområder.  
 
Deltagerbetaling anvendes på områder, hvor der er behov for at regulere 
efterspørgslen, og vil pr. definition være særlig relevant i tilfælde med 
lempelige adgangskrav, da risikoen for væsentlige problemer med styring 
af aktivitet og kapacitet vil være størst i disse situationer.  
 
Deltagerbetaling anvendes bl.a. i forhold til uddannelse på private grund-
skoler, efterskoler samt efter- og videreuddannelseskurser, jf. tabel 6.9.  
 

                                                 
4 Se eksempelvis også Undervisningsministeriet, Finansministeriet mfl.: ”Rapport om ta-
xameterstyring”, 1998, s.114-117. 
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Tabel 6.9. Aktivitetsregulerende mekanismer i taxametermodellerne 
 Formål Anvendelse Central/decentral pri-

oritering af uddannel-
se 

Aktivitetslofter Nødbremse 
Budgetsikkerhed 

Enkeltuddannelser Central 

Tilskudslofter Budgetsikkerhed Enkeltuddannelser og 
grupper af uddannel-

ser, f.eks. EUD-
enkeltfag og IT-

administrator uddan-
nelsen 

Decentral 
Central, hvis loftet an-

vendes på enkeltud-
dannelser 

Deltagerbetaling Adfærdsregulering 
Medfinansiering 

Enkeltuddannelser og 
grupper af uddannel-

ser, f.eks. private 
grundskoler, eftersko-
ler samt efter- og vide-
reuddannelseskurser 

Central + decentral 
ved deltagerbetaling 

fastsat af institutioner-
ne 

 
Andre mulige styringsmekanismer er tilskudslofter og aktivitetslofter. 
Med aktivitetslofter fastsættes et absolut optagelsestal, som ikke kan over-
skrides. Derimod kan de samlede udgifter principielt godt afvige fra den 
afsatte bevilling i det omfang aktiviteten foregår på uddannelser med en i 
gennemsnit højere eller lavere taxameterpris end forudsat. 
 
Tilskudslofter fastsættes som en samlet bevillingsramme, som ikke kan 
overskrides. Det indebærer, at der kan optages elever, så længe det sker 
inden for bevillingsrammen. Tilskudslofter udmeldes som hovedregel på 
enkeltinstitutioner. 
 
Udgiftskontrol og produktivitet 
I marts 1997 blev der nedsat et tværministerielt udvalg, som bl.a. skulle 
analysere, hvordan taxametersystemet havde virket og vurdere det eventu-
elle behov for justeringer. Udvalget afgav sin betænkning i oktober 1998, 
hvori det bl.a. konkluderedes, at den daværende udformning af taxame-
tersystemet havde visse klare svagheder i forhold til den centrale udgifts-
styring. 
 
Problemerne med at styre de samlede udgifter gjorde sig i særlig grad gæl-
dende på områder, hvor efterspørgslen potentielt kan være meget stor og 
derfor vanskelig at forudsige, f.eks. i forhold til daghøjskoler, korte kurser 
under åben uddannelse og produktionsskoler. Udvalget anførte således, at  
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”På områder med stor efterspørgselselasticitet vil taxameterstyring reelt ikke fø-
re til styring af aktiviteten og udgifterne, når ydelserne er gratis. Brugerne vil 
efterspørge meget store mængder. Udbuddet vil følge med, og der vil blive ud-
løst betydelige offentlige udgifter. I disse tilfælde kan delvis egenbetaling være 
et nyttigt supplement til et taxametersystem, idet det bringer økonomisk an-
svar ind på efterspørgselssiden”. 
 
På institutionsniveau var det vurderingen, at taxameterstyringen i sam-
menhæng med decentraliseringen af budget- og driftsansvaret gav en ræk-
ke fordele. Udvalget fremhævede således, at disse ændringer i høj grad 
havde påvirket ledelsen og administrationen af institutionerne i en positiv 
retning, idet dette bl.a. havde ført til en øget fokusering på at generere re-
sultater samtidig med, at ledelserne havde fået større handlekraft og –
muligheder. Endvidere har takststyringen åbnet muligheder for en mere 
fleksibel bevillingstilpasning, der har bidraget til udvikling af såvel eksiste-
rende uddannelsers indhold som nye uddannelser. Samtidig har taxame-
tersystemet indebåret, at vigende tilgang ikke automatisk har slået ud i 
standardglidninger. Dermed er standarderne blevet et spørgsmål, der pri-
oriteres gennem fastlæggelsen af taksterne på finansloven. 
 
I det følgende fokuseres der på udviklingen i udgifterne til folke- og dag-
højskoler samt åben uddannelse, idet de konstaterede problemer med ud-
giftsstyringen især gjorde sig gældende på disse områder. Det skal for-
mentlig ses i sammenhæng med, at efterspørgslen efter disse uddannelser 
ikke er helt så velafgrænset og let at forudsige, som det f.eks. er tilfældet i 
forhold til erhvervsskolerne og de videregående uddannelser, hvor der er 
tale om længere forløb med en relativt veldefineret målgruppe. Udviklin-
gen på disse områder kan dermed siges at have en vis parallel til sygehuse-
nes ydelser.  
 
Daghøjskolerne overgik til statslig taxameterfinansiering fra 1996. Det 
kommunale eller amtslige grundtilskud i forbindelse med godkendelsen 
blev bibeholdt5. Før 1996 havde det statslige tilskud udgjort højest 45 
pct. af de samlede offentlige tilskud. 
 

                                                 
5 Det skal bemærkes, at det er kommuner og amter, som fastlægger, om de vil yde til-
skud til daghøjskoler. Daghøjskolerne har således ikke krav på tilskud, uanset at de op-
fylder lovens betingelser, men kan omvendt ikke pålægges at skulle udbyde bestemte 
kurser. 
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Udviklingen på daghøjskoleområdet illustrerer takststyringens følsomhed 
over for uhensigtsmæssigheder i bagvedliggende incitamentsstrukturer – i 
dette tilfælde i form af en uhensigtsmæssig finansieringsstruktur.  
 
I 1996 lå antallet af årselever med 10.200 næsten dobbelt så højt som de 
budgetterede 5.440 årselever. Fra 1996 til 1998 steg antallet af årselever 
med godt 3.200 svarende til en vækst på over 30 pct., jf. tabel 6.10. 
 
Tabel. 6.10. Udvalgte nøgletal vedr. daghøjskoler (2001-PL) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal årselever budgetteret ........ 5.440 8.799 9.800 9.800 9.800 9.463
Antal årselever realiseret ........... 10.200 12.627 13.446 9.423 7.768 7.671
Statslig kvote 100 pct. tilskud 6.900 12.627 13.446 9.423 3.096 3.453
Statslig kvote 80 pct. tilskud 
(aktivering) ............................... 3.300 - - - - -
AF aktivering............................ - - - - 1.926 3.038
Kommunal aktivering ............... - - - - 2.746 2.972
Udgift til statstilskud, mio.kr. ..... 501,9 737,6 774,9 528,5 435,6 416,5
Statslig kvote 100 pct. tilskud 362,9 737,6 774,9 528,5 173,6 169,6
Statslig kvote 80 pct. tilskud 
(aktivering) ............................... 139,0 - - - - -
AF aktivering............................ - - - - 108,1 109,2
Kommunal aktivering ............... - - - - 153,9 137,7
Gns. pr. årselev, 1.000 kr. ......... 49,2 58,4 57,6 56,1 56,1 54,3

 

Kilde: FL02 og FFL03. 
 
De samlede udgifter til daghøjskolerne blev fra 1996 til 1998 forøget med 
næsten 275 mio.kr. svarende til en realvækst på ca. 54 pct. 
  
Med henblik på at bremse den kraftige udgiftsvækst på området blev der 
derfor som led i aftalerne om FL98 og FL99 gennemført en række juste-
ringer og opstramninger på området, jf. boks 6.7. 
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Boks 6.7. Væsentlige justeringer på daghøjskoleområdet 
Aftale om Finansloven for 1998 

I aftalen for FL98 med SF og med CD blev det besluttet at kvalitetssikre daghøjsko-
lerne ved at indføre en minimumsgrænse for skolestørrelsen og præcisere kravene til 
undervisningen. Herudover var der enighed om, ”at der ville blive gennemført yderli-
gere initiativer, hvis den samlede aktivitet i 2. halvår 1998 overstiger 9.800 årselever, 
svarende til aktiviteten i 1996.” 

Finanslovsaftale for 1999 mellem SR-regeringen, V, K, CD og KrF: 

”Den centrale udgiftsstyring på taxameterområdet styrkes ved en række forskellige til-
tag. På områder, hvor der har vist sig særligt vanskeligt at forudsige udviklingen i akti-
viteten, indføres loft over bevillingen. Det gælder på daghøjskoler, produktionsskoler, 
korte kurser under åben uddannelse samt andre uddannelser under åben uddannelse 
med stor aktivitetsusikkerhed.” 

”Lov om daghøjskoler og produktionsskoler revideres for at opnå en mere effektiv sty-
ring af indhold og omfang af skolernes aktivitet. I 1999 indføres et loft over bevillin-
gen svarende til 9.800 årselever, medmindre forligspartierne aftaler andre former for 
regulering af aktiviteten.” 

”Undervisningsudgifter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse, der indgår i 
en handlingsplan, afholdes fra og med år 2000 af rammen for den aktive arbejdsmar-
kedspolitik. For ikke forsikrede ledige afholder kommunen udgiften.” 

Fra 1. juli 2002 er daghøjskolerne overgået til kommunalt regi. De statslige tilskud 
fortsætter uændret til udgangen af 2002. Der er etableret en overgangsordning med 
statsligt tilskud til kommuner med daghøjskoler i 2003. Fra 2004 ydes der ikke stats-
tilskud til daghøjskoler. 

 
En væsentlig medvirkende årsag til udviklingen var, at kommunerne og 
Arbejdsformidlingen havde mulighed for at aktivere ledige via daghøjsko-
leforløb uden at skulle svare en betaling herfor. Dermed opstod et stort 
efterspørgselspres, som taxametermodellen gav mulighed for at imøde-
komme. For at dæmpe dette efterspørgselspres og tilskynde kommuner og 
Arbejdsformidlingen til et mere effektivt redskabsvalg blev finansieringen 
derfor omlagt, således at kommuner og Arbejdsformidlingen fra 2000 
skulle svare betaling for daghøjskoleforløb for ledige med en individuel 
handlingsplan. 
 
I forlængelse af ændringerne er antallet af årselever faldet. I 2001 var der 
således næsten 6.000 færre årselever end i 1998, hvor antallet toppede.  
 
Udgifterne var i 2001 ca. 360 mio.kr. lavere end toppunktet i 1998. Stør-
stedelen af faldet i udgifterne skete i 1999, hvor der blev indført loft over 
antallet af årselever. 
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På åben uddannelse opstod der styringsproblemer på grund af utilsigtet 
stor vækst i især aktivering med uddannelse og inden for voksen- og ef-
teruddannelse6. I midten af 1990’erne voksede såvel antallet af årselever 
på åben uddannelse som de gennemsnitlige udgifter pr. årselev stærkt. 
Alene fra 1997 til 1998 steg udgifterne således med over 300 mio.kr. sva-
rende til en realvækst på 40 pct., jf. tabel 6.11. 
 
Tabel 6.11. Udvalgte nøgletal vedr. åben uddannelse 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal år 
sele er ialt 21.356 21.462 21.219 21.231 25.854 27.891 28.900 41.809 32.113 24.336 21.558
Uden loft 21.356 21.462 21.219 21.231 25.854 27.891 28.900 41.809 22.691 21.259 20.355
Med loft - - - - - - - - 9.422 3.077 1.203
Heraf 
korte kur-
ser NA NA NA 810 3.226 5.114 6.709 18.015 2.748 1.087 826
Udgift til 
statstil-
skud, 
mio.kr. 312,1 306,1 308,3 400,4 703,2 841,3 824,4 1.147,0 758,1 687,5 464,3
Uden loft 312,1 306,1 308,3 400,4 703,2 841,3 824,4 1.147,0 548,5 558,1 436,8
Med loft - - - - - - - - 209,6 129,4 27,5
Gns. pr. 
årselev, 
1.000 kr. 14,6 14,3 14,5 18,9 27,2 30,2 28,5 27,4 23,6 28,3 21,5

 

Note: ”Heraf korte kurser” vedrører i 1999-2001 uddannelser, hvor der er loft over ak-
tiviteten. Udgifterne til de korte kurser er ikke oplyst særskilt. 

Kilde: FL95, FL98 og FFL03. 
 
Den kraftige vækst blev i forbindelse med finansloven for 1999 imødegået 
ved dels at indføre afregningslofter på en række kurser, dels at fjerne ad-
gangen til automatisk at optage merudgifter på TB. Fra 2000 overgik de 
ikke-kompetencegivende uddannelser samt PC-brugeruddannelsen til at 
være indtægtsdækket virksomhed, jf. boks 6.8. 
 

                                                 
6 Åben uddannelse kan udbydes af uddannelsesinstitutioner, som udbyder tilsvarende 
ordinære uddannelser. Udbud af åben uddannelse forudsætter godkendelse fra undervis-
ningsministeren. Som udgangspunkt har uddannelsesinstitutionerne ikke en pligt til at 
udbyde åben uddannelse. Undervisningsministeren har dog mulighed for i konkrete til-
fælde at pålægge uddannelsesinstitutioner at udbyde åben uddannelse. 
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Boks 6.8. Uddrag af aftale om FL99 og FL00 
Finanslovsaftale for 1999 mellem SR-regeringen, V, K, CD og KrF: 

”Den centrale udgiftsstyring på taxameterområdet styrkes ved en række forskellige til-
tag. På områder, hvor der har vist sig særligt vanskeligt at forudsige udviklingen i aktivi-
teten, indføres loft over bevillingen. Det gælder på daghøjskoler, produktionsskoler, 
korte kurser under åben uddannelse samt andre uddannelser under åben uddannelse 
med stor aktivitetsusikkerhed. Der indføres timelag i taxametrene til bygningsdrift og 
fællesudgifter på de områder, hvor det ikke allerede er sket. 

Til dækning af den resterende del af budgetusikkerheden afsættes en reserve på 200 
mio.kr. Eventuelle merudgifter afholdes af reserven. Adgangen til automatisk at optage 
merudgifter på TB vil således blive afskaffet.” 

I finanslovsaftalen for 2000 mellem SR-regeringen og SF og CD om en voksen- og efterud-
dannelsesreform: 

”I forbindelse med forslaget om at omlægge ikke kompetencegivende korte kurser og 
PC-brugeruddannelsen under åben uddannelse til indtægtsdækket virksomhed styrkes 
de kompetencegivende uddannelser under åben uddannelse på Forslag til finanslov 
2000 med 90 mio.kr. 

Herudover åbnes der mulighed for udbud af korterevarende efteruddannelsesforløb i 
form af kurser og lignende af 1-4 ugers varighed omregnet til heltid. 

Tilskud til kurserne underlægges et tilskudsloft og kurserne er omfattet af positivlisten. 
Der afsættes en årlig ramme på 20 mio.kr. svarende til ca. 1.600 årselever.” 

 
Indførelsen af afregningslofter samt taxameterreserven er væsentlige for-
klaringer på den styrkede udgiftsstyring på området. Siden 1999 har der 
således ikke været merudgifter af et omfang, som ikke kunne afholdes in-
denfor taxameterreserven, jf. tabel 6.12. 
 
Tabel 6.12. Merbevillinger på TB til det taxameterstyrede område 
Mio.kr. i årets PL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
TB-merbevilling 273,5 742,5 789,1 731,7 105,0 98,0 -366,6 
Taxameterreserve - - - - 200,0 205,0 210,0 
Nettomerbevilling 273,5 742,5 789,1 731,7 -95,0 -107,0 -576,6 

 

Kilde: TB95, TB96, TB97, TB98, TB99, TB00, TB01, FL99, FL00, FL01. 
 
En yderligere væsentlig forklaring på udgiftsudviklingen på området er fi-
nansieringsomlægningen for aktivering med uddannelse, som blev gen-
nemført som led i finanslovsaftalen for 2000, jf. boks 6.9.  
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Boks 6.9. Finansieringsomlægningen for aktivering med uddannelse 
Som led i finanslovsaftalen for 2000 mellem SR-regeringen og V, K, CD og KrF indgik 
en finansieringsomlægning for aktivering med uddannelse: 

”Undervisningsudgifter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse, der indgår i en 
handlingsplan, afholdes fra og med år 2000 af rammen for den aktive arbejdsmarkedspo-
litik. For ikke forsikrede ledige afholder kommunen udgiften.” 

Nedgang i uddannelsesaktiveringen ekskl. AMU 
Mio.kr. i 2001 pl FL00 R00 Afvigelse FL01 R01 Afvigelse
AF aktivering............  841,9 386,9 -455,0 478,9 452,2 -26,7 
Kommunal aktivering  154,4 87,7 -66,7 124,6 87,6 -37,0 
I alt uv-aktivering .....  996,3 474,6 -521,7 603,5 539,8 -63,7 

Note: Ekskl. den særlige indfasningsordning for daghøjskoler. 

Hele nedgangen i 2000 er formentlig ikke effekt af den nye styring og prioritering hos 
de aktiverende myndigheder. Der var store problemer med at beregne initialomlægnin-
gen rigtigt. Der er fald i det samlede aktiveringsbehov. Men der er også et betydeligt fra-
valg af uddannelse efter, at de aktiverende myndigheder skal betale fuld pris for uddan-
nelsespladserne. 

 
Antallet af årselever på folkehøjskolerne faldt med næsten 2.000 fra 1995 
til 1998 svarende til et fald på 25 pct. Faldet skete i forlængelse af over-
gangen til taxameterstyring i 1996, men er ikke forårsaget heraf, jf. tabel 
6.13.  
 
Tabel 6.13. Udvalgte nøgletal vedr. folkehøjskoler (2001-PL) 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal høj-
skoler 101 101 104 101 104 104 106 94 96 94 91
Antal år-
selever 6.562 6.785 7.369 7.745 7.722 6.911 6.524 5.872 5.579 5.565 5.333
Statens 
udgifter i 
alt, 
mio.kr. 636,7 648,9 727,4 717,8 727,8 690,3 636,2 574,5 568,3 547,7 511,6
Gns. til-
skud pr. 
højskole, 
mio.kr. 6,3 6,4 7,0 7,1 7,0 6,6 6,0 6,1 5,9 5,8 5,6
Gns. an-
tal årsele-
ver pr. 
højskole 65,0 67,2 70,9 76,7 74,3 66,5 61,5 62,5 58,1 59,2 58,6
Gns. til-
skud pr. 
årselev, 
1.000 kr. 97,0 95,6 98,7 92,7 94,3 99,9 97,5 97,8 101,9 98,4 95,9

 

Kilde: FL95, FL00 og FFL03. Korrigeret for pensionsomlægning i 1997. 
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Faldet i aktiviteten i 1996 og 1997 kan delvis forklares ved, at dagpenge-
ne for deltagere under 25 år blev nedsat fra 100 pct. til 50 pct. af maksi-
male dagpenge som led i den særlige ungeindsats. 
 
Udviklingen på folkehøjskoleområdet illustrerer, at aktivitetsfald kan med-
føre et pres for at forhøje taksterne. Faldet i antallet af årselever er således 
søgt modgået delvist ved ekstra bevillinger, jf. finanslovsaftalerne for 
FL98 og FL99, jf. boks 6.10. 
 
Boks 6.10. Uddrag af aftaler om FL98 og FL99 
Finanslovsaftale for 1998 mellem SR-regeringen, V, K, CD og KrF: 

”Aktiviteten på højskolerne er faldet de sidste par år, hvilket har medført økonomiske 
problemer for en række skoler. Folkehøjskolerne bør fortsat spille en væsentlig rolle i 
uddannelsessystemet og skolernes omstilling til faldet i elevtallet bør derfor lettes. På 
baggrund heraf forhøjes skolernes driftstilskud med 15 mio.kr. i 1998”. 

Finanslovsaftale for 1999 mellem SR-regeringen, V, K, CD og KrF: 

”Der afsættes i 1999 en pulje på 40 mio.kr. til senere udmøntning på folkehøjskoler, her-
under husholdnings- og håndarbejdsskolerne.” 

 
Forhøjelsen i 1998 blev videreført i de følgende år. Der var således tale 
om et varigt løft af bevillingsniveauet. Puljen på 40 mio.kr., som blev af-
sat med FL 1999, var ét-årig og blev således ikke videreført i de følgende 
år. Puljen blev fordelt med 29,4 mio.kr. til folkehøjskolerne og med 10,6 
mio.kr. til husholdnings- og håndarbejdsskolerne. Det skal bemærkes, at 
merbevillingerne kun delvist kompenserede folkehøjskolerne for faldende 
elevtilgang.  
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Kapitel 7  
Modeller for og erfaringer med takststyring i 
udvalgte nabolande 
 
7.1. Indledning og sammenfatning 
 
Diskussionerne om en mere automatisk kobling mellem bevillinger og 
præsteret aktivitet inden for sygehusvæsenet er ikke et isoleret dansk fæ-
nomen. En række europæiske lande anvender således allerede takststyring 
af sygehusvæsenet eller er ved at indføre det. 
 
I dette kapitel ses der nærmere på anvendelsen af takststyring af sygehus-
væsenet i Norge, Sverige og Frankrig. Endvidere beskrives kort elemen-
terne i reformovervejelserne i Holland, hvor der indføres takststyring af 
sygehusene fra 2003. Beskrivelserne er baseret på oplysninger indhentet i 
forbindelse med studiebesøg i de pågældende lande og fra diverse rappor-
ter. I alle fire lande har der været afholdt møder med repræsentanter for 
de ansvarlige ministerier, amter/brancheorganisationer og hospitalsledel-
ser. 
 
Erfaringerne viser, at der i visse tilfælde er opstået betydelige problemer 
med udgiftsstyringen i forbindelse med anvendelse af takststyring. Med 
hensyn til udviklingen i omkostningsproduktiviteten er resultaterne ikke 
entydige.  
 
Resultaterne vedr. udgiftsstyring og omkostningsproduktivitet skal ses i 
sammenhæng med den konkrete styringsmæssige og politiske kontekst. 
Endvidere peger gennemgangen på, at effekterne af takststyring er nært 
forbundet med sygehusvæsenets grad af selvstændighed/frihed. 
 
Norge har haft betydelige vanskeligheder med at styre udgifterne i for-
længelse af indførslen af takststyring. Der har hidtil været politisk accept 
af, at udgifterne er steget mere end forudsat - illustreret med Stortingets 
vedtagelse af en efterbevilling på ca. 1,5 mia.kr. i juni 2002 – hvilket dog 
ikke ensidigt kan tilskrives takststyringen men mere må anskues som et 
generelt politisk rammevilkår. 
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I Stockholm har der ligeledes været betydelige problemer med udgiftssty-
ringen, og for at bremse udgiftsvæksten har man bl.a. indført afregnings-
lofter og ”knæk”-takster. Ifølge Landstingsförbundet (den svenske pen-
dant til Amtsrådsforeningen) kan der ikke på tværs af de svenske län spo-
res en systematisk tendens til, at de län, som anvender takststyring, har 
større problemer med udgiftsstyringen end län, som anvender rammesty-
ring.  
 
I Frankrig har man siden 1993 anvendt afregningslofter. Samtidig er der 
mulighed for at nedsætte taksterne til private sygehuse og klinikker ved  
budgetoverskridelser for at sikre en styring af de samlede udgifter. Dette 
værktøj har dog kun været anvendt én gang, hvor det medførte omfatten-
de arbejdsnedlæggelser. 
 
Erfaringerne med takststyring i relation til effektivitet og/eller produktivi-
tet er ikke entydige. 
 
I Norge er der i forlængelse af indførelsen af takststyring i 1997 sket en 
forbedring af den tekniske effektivitet og en relativt stor forringelse af 
omkostningseffektiviteten, men det er vanskeligt at isolere, i hvilken grad 
disse virkninger kan henføres til takststyringen.  
 
I Stockholm skete der en betydelig forbedring af omkostningsproduktivi-
teten i de første 3 år efter indførelsen af takststyring, hvorefter der igen er 
sket et fald. Omkostningsproduktiviteten ligger dog stadig noget højere 
end før indførelsen af takststyring.  
 
I Frankrig er det alene de private sygehuse og klinikker, som takstfinansie-
res. Der foreligger ikke undersøgelser, som kan belyse, hvilken indflydelse 
afregningsprincippet har haft på effektivitet/produktivitet.  
 
I Holland indføres takststyring pr. 1. januar 2003 som led i en større re-
form af det hollandske sygehusvæsen. I Holland har man tidligere an-
vendt takststyringsprincippet, men forlod dette for at opnå en styrkelse af 
udgiftsstyringen. I de senere år er der imidlertid opstået ventetidsproble-
mer m.v., som ikke har ladet sig løse trods store ressourcetilførsler til sek-
toren.  
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Et væsentligt problem i forhold til at realisere større gevinster af takststy-
ringen er at etablere en tilstrækkelig effektiv lukningstrussel i forhold til 
sygehuse/sygehusafdelinger, således at der er en tilskyndelse til at agere 
omkostningsbevidst. Dette synes kun at være lykkedes i den private sektor 
i Frankrig, hvor der hyppigt sker omdannelser og lukninger af private sy-
gehuse og klinikker, som især har specialiseret sig i elektiv kirurgi. 
  
Kapitlets konklusioner må dog tages med forbehold, idet de bygger på et 
spinkelt analysegrundlag.  

 
I afsnittene 7.2-7.5. beskrives erfaringerne i de fire udvalgte lande i før-
nævnte rækkefølge.  
 
7.2. Norge 
 
Det norske sundhedsvæsen er helt overvejende finansieret via indkomst-
skatter. Der svares som udgangspunkt ikke brugerbetaling for sygehusbe-
handling. Ansvaret for sygehusvæsenet blev pr. 1. januar 2002 overført fra 
amterne (fylkene) til staten, og opgaven varetages nu af 5 statsligt ejede 
regionale selskaber (helseforetak), jf. boks 7.1. 
 



Takststyring på sygehusområdet 

146 
 

Boks 7.1. Grundelementer i det norske sundhedsvæsen 
Finansiering af sundhedsudgifter Indkomstskatter 
Brugerbetaling for sundhedsydelser Ikke ved sygehusindlæggelse. Derimod 

betaling på 110 dkr. pr. besøg hos prakti-
serende læge og 185 dkr. pr. besøg hos 
speciallæge og ved ambulante behandlin-
ger på sygehuse. 

Bestilleransvar Statslige ejede regionale selskaber 
(Regionale helseforetak). 

Udføreransvar Primært datterselskaber af de statsligt eje-
de regionale selskaber. 

Afregningsform i forhold til sygehusene Takststyring.  
Frit valg Ja, på offentligt ejede hospitaler. 
Ventetidsproblemer m.v. Der er problemer med ventetider i det 

norske sundhedsvæsen. Herudover man-
gel på personale med de ønskede kvalifi-
kationer og at apparatur står ubenyttet 
hen i mange af døgnets timer. 

Andel af BNP der bruges på sundhedsud-
gifter i 1999 (procent) 

9,1 

 

Kilde: Sosial- og helsedepartementet, “Offentlige utgifter til helse og sosiale formål 1980-
1999”, februar 2001, for så vidt angår sundhedsudgifternes andel af BNP. 

 
Der er frit valg mellem offentlige sygehuse og på grund af de store afstan-
de i Norge ydes kompensation for transportudgifterne ved valg af be-
handling på fjerntliggende sygehuse. 
 
Norge har i de seneste fem år gennemført omfattende reformer af den 
økonomiske styring og organisering af sygehusvæsenet. 
 
Reformerne af sygehusvæsenet har resulteret i, at det nu er delvist aktivi-
tetsafhængigt finansieret, og at staten har overtaget sygehusene fra amter-
ne, jf. boks 7.2. 
 
 Boks 7.2. De seneste fem års reformer i det norske sygehusvæsen 
• Fra 1. juli 1997 indførtes aktivitetsbestemt finansiering af de somatiske sygehuse. 

Den aktivitetsafhængige andel af budgetterne er øget gradvist frem til 1999 og si-
den igen i 2002. 

• Fra 1. januar 2002 har staten overtaget sygehusene fra fylkene (de norske amter) 
og dannet fem regionale selskaber (regionale helseforetak), som har det overordne-
de ansvar for sygehusvæsenet i deres respektive regioner. 
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I bilag 2 er organiseringen af sygehusene i forlængelse af reformerne nær-
mere beskrevet. 
 
Formålet med reformerne har været at løse en række problemer i det nor-
ske sygehusvæsen, herunder bl.a. ventetider/-lister, lav effektivitet og en 
uklar ansvarsfordeling, jf. boks 7.3. 
 
Boks 7.3. Baggrund for reformer i sundhedsvæsenet 

• Ineffektivitet. Stadigt mere udstyr på sygehusene, men udstyret står ubrugt store 
dele af døgnet.  

• Ventelister. Stor vækst i patientbehandlingen, men uændret antal patienter på 
ventelister.  

• Vedvarende økonomiske problemer på trods af stor ressourcetilførsel. Siden 1995 har 
der været en gennemsnitlig årlig realvækst i udgifterne på 4,8 pct. I de forudgåen-
de 15 år var der en væsentlig mere afdæmpet realvækst på 1,2 pct. 

• Personalemangel på trods af, at antallet af læger er øget med 50 pct. og antallet af 
sygeplejersker med 45 pct. siden 1990. 

• Manglende koordination mellem og indenfor administrative niveauer. 

• Ulighed i adgangen til sundhedsydelser. 

• Uklar ansvarsfordeling mellem det statslige niveau og det lokale niveau.  
 

Kilde: Kjeld Møller Pedersen: “Reforming decentralized integrated health care systems: 
Theory and the case of the norwegian reform” og Sosial- og Helsedepartementet,  
”Statslig overtakelse af spesialisthelsetjenesten”, høringsnotat L-1014 B, kap. 3 
p.1. 

 
Problemerne med lav effektivitet og lange ventetider/-lister blev i Norge 
bl.a. anskuet som en konsekvens af, at den hidtidige rammestyring gav for 
ringe tilskyndelser for de enkelte sygehuse til at øge aktiviteten samt til at 
sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne. 
 
På den baggrund indførtes fra den 1. juli 1997”innsatsstyrt finansiering” 
(ISF) af de somatiske sygehuse. I 2002 ydes der en betaling på 55 pct. af 
den landsdækkende DRG-takst for præsteret aktivitet mod 30 pct. af 
DRG-taksten ved ordningens start i 1997. Med finansloven for 2003 for-
højes taksten yderligere til 60 pct., jf. boks 7.4. 
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Boks 7.4. Takstsystemet 
Den 1. juli 1997 indførtes ”innsatsstyrt finansiering” (ISF) af de somatiske sygehuse. 
Ved ordningens start refunderede staten 30 pct. af DRG-taksten for præsteret aktivi-
tet. Pr. 1. januar 1998 blev andelen forhøjet til 45 pct. af DRG-taksten pr. 1. januar 
1999 til 50 pct. af DRG-taksten og pr. 1.januar 2002 til de nugældende 55 pct. Med 
finansloven for 2003 forhøjes DRG-taksten yderligere til 60 pct. fra og med 2003. 
Forhøjelsen finansieres ved en modsvarende reduktion i sygehusenes grundbevillinger.

Den øvrige del af sygehusenes omkostningerne skulle dækkes af ”fylkeskommunernes 
frie inntekter”1. 

Fylkeskommunerne blev opfordret til at indgå aktivitetsbaserede aftaler med sygehu-
sene, således at midlerne blev ført videre ud på sygehusene. I 1999 havde alle fyl-
keskommunerne på nær én indgået sådanne aftaler. Formålet var dobbelt. For det før-
ste skulle det sikres, at bevillinger alene blev anvendt til sygehusene og ikke til en ge-
nerel styrkelse af fylkeskommunernes økonomi. For det andet skulle den ændrede af-
regningsform tilskynde til en bedre ressourceudnyttelse. 

Under den nye struktur tilgår den aktivitetsafhængige afregning til de regionale helse-
foretak på baggrund af den præsterede aktivitet på sygehusene under de enkelte regio-
nale helseforetak. De regionale helseforetak er ansvarlige for at føre midlerne videre ud 
til de lokale helseforetak og dermed sygehusene. Der er indgået volumenaftaler mel-
lem de regionale helseforetak og sygehusene baseret på antal producerede DRG-point.

I forbindelse med  styringen af udgifterne opereres der ikke med afregningslofter eller 
reduktion af taksterne. 

Frem til 2002 har der været anvendt DRG-creep-lofter for at begrænse risikoen for 
merudgifter som følge af ændringer af registreringspraksis. Fra 2002 er disse lofter fo-
reslået afviklet. For at kompensere for merudgifterne herved sker der en nedsættelse af 
taksten  pr. DRG-point på 2,6 pct. Der er for årene 2002 og 2003 indlagt et krav om 
en samlet produktivitetsforbedring på 3 pct.  

 
7.2.1. Resultater i forhold til udgiftsstyring 
Brugen af takststyring i Norge har skabt problemer med styringen af ud-
gifterne. Opfattelsen er, at den politiske vægt på større produktion af sy-
gehusene og amterne blev set som et signal om bløde budgetrestriktioner, 
hvilket sygehusene og amterne har reageret på. Styringsproblemerne må 
ses i lyset af fraværet af afregningslofter og/eller knæk-takster. Samtidig er 
budgetoverskridelserne hidtil blevet accepteret fra politisk hold. 
 
Aktiviteten i det norske sygehusvæsen er steget markant  i forhold til de 
antagelser om aktiviteten, der lå til grund for budgettet. Den samlede for-
udsatte stigning i aktiviteten fra 2000-2002 fandt allerede sted fra 2000 
til 2001, jf. boks 7.5. 
                                                 
1 Jf. Hagen, Iversen og Magnussen (2000). 
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Boks 7.5. Aktiviteten i det norske sygehusvæsen 2000-2002 
Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget om det norske sygehusvæsens budget i 
2002, at aktivitetsvæksten i Norge har været markant højere end forudsat. For den del af 
patientbehandlingen i Norge, som er omfattet af ISF blev det i Budgetoplægget (Finans-
lovsoplægget) for 2002 lagt til grund, at den samlede aktivitetsvækst skulle være 3,5 pct. 
fra 2000 til 2002, fordelt med 2 pct. fra 2000 til 2001 og med 1,5 pct. fra 2001 til 
2002. Opgørelsen af aktiviteten i  2001 viser imidlertid, at aktivitetsvæksten fra 2000 til 
2001 var godt 4,5 pct.   

Opretholdelsen af det gennemsnitlige aktivitetsniveau for 2001 i 2002 er isoleret set an-
slået til at ville kræve en samlet tillægsbevilling på ca. 430 mill. NKR. Samlet tilføres de 
regionale helseforetak ekstra 1,5 mia.kr. i 2002. 
 

Kilde: Stortingsproposisjon nr. 59 (2001-1002). 
 
7.2.2. Resultater vedrørende omkostningsproduktivitet 
De foreliggende undersøgelser viser, at der efter omlægningen til ”innsats-
styrt finansiering” (ISF) er sket et markant fald i omkostningseffektivite-
ten og en stigning i den tekniske effektivitet. Det er dog usikkert, i hvilket 
omfang disse ændringer kan tilskrives indførslen af ISF, idet der ikke er et 
entydigt tidsmæssigt sammenfald mellem indførslen af ISF og ændringer-
ne i effektivitetsmålene, jf. boks 7.6.  
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Boks 7.6. Resultater (Teknisk effektivitet og omkostningseffektivitet) 
For så vidt angår erfaringerne med indførslen af aktivitetsbaseret finansiering viser en nyere norsk 
undersøgelse, at der skete en forholdsvis stor stigning i den tekniske effektivitet fra 1996 til 1997, 
jf. Bjørn, Hagen, Iversen og Magnussen (2002). Det er imidlertid usikkert, i hvilket omfang 
denne stigning kan tilskrives indførslen af takststyring. 

Udviklingen i teknisk effektivitet og omkost-
ningseffektivitet på norske sygehuse 1992-
2000 

Det skal i den sammenhæng erindres, at takst-
styringen først blev indført med virkning fra 2. 
halvår 1997. Umiddelbart skulle man derfor 
forvente en nogenlunde ligeså stor stigning i 
1998. Stigningen i den tekniske effektivitet fra 
1997 til 1998 var  imidlertid væsentligt min-
dre2. Uanset dette vurderes det i undersøgel-
sen, at takststyringen har bidraget til en stig-
ning i den tekniske effektivitet. Omkostnings-
effektiviteten var svagt stigende i årene til og 
med 1995, hvorefter der indtraf et kraftigt dyk 
fra 1995 til 1996. Herefter har omkostningsef-
fektiviteten været nogenlunde stabil frem til 
1998, hvorefter der igen sker et kraftigt dyk i 
1999. I 1999 lå indekset for omkostningseffek-
tiviteten 7,8 pct. point  lavere end i 1995, jf. 
figuren. 
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Kilde: Hagen, Iversen og Magnussen (2002). 

Hagen, Iversen og Magnussen (2001) viser yderligere, at det alene er de store sygehuse, der har 
oplevet en statistisk signifikant forbedring af den tekniske effektivitet. Derimod har sygehusenes 
størrelse ingen betydning i forhold til udviklingen i omkostningseffektiviteten. 

Effektivitetsmålingerne kan være påvirket af forskellige forhold, herunder en ændring i registre-
ring-/kodningspraksis efter indførslen af ISF. Herudover inddrager analyserne på grund af data-
problemer ikke anvendelsen af medicinsk udstyr, der muligvis er blevet forøget over perioden. 
Begge disse forhold kan medvirke til, at analyserne tegner et for gunstigt billede af udviklingen i 
effektiviteten. En mulig forklarende faktor på den tilsyneladende faldende omkostningseffektivi-
tet i forbindelse med indførelsen af aktivitetsbaseret finansiering er – udover et stramt arbejds-
marked - bløde budgetrestriktioner. Opfattelsen er, at den politiske vægt på større produktion af 
sygehusene og amterne blev set som et signal om bløde budgetrestriktioner, hvilket sygehusene 
og amterne har reageret på3.  Anvendelsen af aktivitetsfinansiering blev således ikke opfattet som 
et egentligt systemskifte. 

                                                 
2 Ved beregningerne af den tekniske effektivitet er anvendt antallet af læger, anden ar-
bejdskraft og medicin som inputfaktorer. Opgørelsen vil derfor være følsom over for 
bl.a. ændringer i den gennemsnitlige arbejdstid for læger og øvrigt sundhedspersonale i 
løbet af perioden. For eksempel vil en øget mængde overarbejde alt andet lige give sig 
udslag i, at der måles en højere teknisk effektivitet. Var den samme mængde derimod 
blevet fordelt ud på flere læger m.v. ville der derimod ikke være registreret en forbedring 
af effektiviteten.  
3 Jf. E. Bjørn, T.P. Hagen, T. Iversen og J. Magnussen: The effect of activitybased finan-
cing on hospital efficiency: A panel data analysis of DEA efficiency scores 1992-2000, (Wor-
king Paper 2002:8, Health Economics Research, University of Oslo), hvori det hedder: 
”Den politisk igangsatte produktionsorienterede tendens blev antagelig af fylkeskommu-
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7.3. Sverige 
 
I Sverige har amterne (Landstingene) det overordnede ansvar for driften 
af sygehusvæsenet og speciallæger m.v. Hovedtrækkene i det svenske sy-
gehusvæsen fremgår af boks 7.7. 
 
Boks 7.7. Hovedtrækkene i det svenske sygehusvæsen 
Finansiering af sundhedsudgifter Indkomstskatter.  
Brugerbetaling for sundhedsydelser Brugerbetaling for sygehusbehandling, som 

udgør knap 70 dkr pr. dag. Brugerbetaling 
for konsultationer hos praktiserende læger 
ca. 80 dkr. og speciallæger ca. 160 dkr – 
personer under 20 år er undtaget. Bruger-
betalingen for sundhedsydelser fastsættes 
regionalt. Generelt loft på ca. 750 danske 
kr. årligt for konsultationerne.  

Bestilleransvar Landstingene/amtsligt ejede selskaber 
Udføreransvar Offentlige og private sygehuse  
Afregningsform i forhold til sygehusene Afregningsmodeller varierer betydeligt på 

tværs af landstingene.  
Frit valg Ja. 
Ventetidsproblemer m.v. Ventetider angives generelt som et pro-

blem. Herudover bl.a. problemer med at 
skaffe kvalificeret personale. 

Andel af BNP der bruges på sundhedsud-
gifter i 1998 (procent) 

7,9 pct. 

 

Kilde: OECD, ”Health Data 2002” for så vidt angår sundhedsudgifternes andel af BNP. 
Dog Landstingsförbundet for så vidt angår oplysningerne om brugerbetaling. 

 
Fra statslig side har man et armslængdeprincip i forhold til den konkrete 
løsning af sygehusopgaverne i landstingene. Landstingene udnytter i høj 
grad frihedsgraderne, hvilket bl.a. afspejler sig i store forskelle i valget af 
afregningssystemer. I nogle landsting afregnes sygehusenes aktiviteter stort 
set fuldt ud via aktivitetsbestemt finansiering (takststyring), mens takst-
styring stort set ikke bruges af andre landsting, jf. tabel 7.1. 

                                                                                                                    
nerne og sygehusene tolket som et signal om blødere budgetrestriktioner. Parallelt med 
introduktionen af aktivitetsbaseret finansiering fremkom markant større underskud hos 
sygehusene. Underskuddene blev i høj grad dækket at yderligere finansiering fra staten 
til fylkeskommunerne og sygehusene.” (Egen oversættelse). 
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Tabel 7.1. Anvendelse af takststyring i svenske landsting år 2002 
Takststyring anvendes til  
Opfølg-
ning 

Bud-
get-
tering 

Afreg-
ning 

Kommentarer 

Stockholms 
län  

X X X Anvendes i forhold til somatiske patienter, dagkirurgi og 
visse ambulante samt deldøgnspatienter. Afregningsniveau 
100 pct. af DRG-takst for inden- og udenamtspatienter. 

Uppsala län X   Kun somatiske heldøgnspatienter. 
Sörmland X  X Kun somatiske patienter. DRG anvendes kun til afregning 

for udenamtspatienter. 
Öster-
götland 

X X X Somatik og dagkirurgi på visse sygehuse. Afregningsniveau 
på 100 pct. af DRG-takst for udenamts- og 30 pct. for in-
denamtspatienter. 

Jönköpings 
län 

X  X Kun somatiske patienter. DRG anvendes kun til afregning 
for uden-amtspatienter. 

Kronoberg   X d.o. 
Kalmar län X  X d.o. 
Blekinge   X d.o. 
Skåne X X X Somatik og dagkirurgi. Afregning på 100 pct. af DRG-takst 

for indenamtslige patienter på Helsingborg og Ängelholm 
sygehuse. På øvrige sygehuse varierer anvendelsen af DRG-
systemet som afregningsmetode for indenamtspatienter. For 
udenamtspatienter svares 100 pct. af DRG-takst. 

Halland X X X 100 pct. af DRG-takst for udenamtspatienter samt inde-
namtspatienter i dagkirurgi. 50 pct. af DRG-takst for soma-
tiske indenamtspatienter 

Västra Göta-
land 

X  X Somatiske patienter og visse former for dagkirurgiske ind-
greb. Afregnes med 100 pct. af DRG-takst for udenamtslige 
og 50 pct. af DRG-takst for indenamtslige patienter. 

Värmland    Anvender ikke DRG. 
Örebro län X X X Anvender fra 2002 DRG i forhold til somatiske patienter. 

DRG anvendes kun til afregning i forhold udenamtspatien-
ter. 

Västman-
land 

   Anvender ikke DRG. 

Dalarna    Anvender ikke DRG. 
Gävleborg X X X Anvender DRG i forhold til somatiske patienter. DRG an-

vendes kun til afregning i forhold udenamtspatienter. 
Västernorr-
land 

X   Anvender DRG i forhold til somatiske patienter. 

Jämtlands 
län 

   Anvender ikke DRG. 

Västerbot-
tens län 

X1  X1 Kun somatiske patienter ved 1 af 3 sygehuse i länet. Afreg-
ner kun udenamtspatienter. Planlægger at indføre 
NordDRG fra 2003.  

Norrbottens 
län 

X2  X2 Anvender komplementært system i forhold til somatiske pa-
tienter. 

Gotlands 
kommun 

  X Bruger kun DRG til afregning for udenamtspatienter (kun 
somatik og dagkirurgi). 

 

Kilde: Oplysninger fra Landstingsförbundet. 
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I flertallet af landstingene (12 af 21) anvendes et takstsystem baseret på 
DRG-takster til budgettering og/eller som opfølgningsinstrument. I Upp-
sala og Västernorrland anvendes takstsystemet baseret på DRG-takster 
alene som opfølgningsinstrument og således ikke til hverken budgettering 
eller afregning. 
 
I forhold til udenamtspatienter anvendes en afregningstakst på 100 pct. af 
DRG-taksten. I forhold til indenamtspatienter varierer afregningstakster-
ne fra 30 pct. til 100 pct. af DRG-taksten.  
 
Den statslige påvirkning af landstingenes varetagelse af sygehusopgaven 
har indtil 2001 foregået ved at påvirke de enkelte landstings samlede øko-
nomi via bloktilskud og udligningssystemet, uden at der har været knyttet 
nærmere krav om en bestemt aktivitet som betingelse for tilskuddene. Fra 
2001 er der dog introduceret nye tilskudsordninger, hvor tilskuddene i 
princippet er gjort betinget af bestemte resultater. Der er dog ikke samme 
direkte kobling mellem præsteret meraktivitet og honorering som ved den 
danske 1,5 mia.kr. pulje, jf. kapitel 5. 
 
I Riksdagsåret 1999/2000 blev der fremlagt en national handlingsplan for 
sundhedsvæsenet4 som trådte i kraft i 2001. Den indebærer, at der afsæt-
tes i alt ca. 9 mia. SKR over perioden 2001-2004 til at afhjælpe en række 
problemer i sundhedsvæsenet. Yderligere er der afsat 1,25 mia. SKR i 
hvert af årene 2002-2004 til afhjælpning af især ventetider i sygehusvæse-
net, jf. bilag 3. 
 
Stockholm-modellen  
Blandt de mange forskellige modeller for organisering og finansiering af 
sygehusene har især modellen i Stockholm påkaldt sig international op-
mærksomhed - ikke mindst på grund af reformernes rækkevidde. 
 
Stockholm-modellen, som blev indført i 1990, er bl.a. karakteriseret ved, 
jf. boks 7.8:   
 
• forsøg på adskillelse af funktionerne som bestiller og udfører, 
• fuldt aktivitetsbaseret afregning via DRG-takster. Der afregnes som 

udgangspunkt med en takst på 100 pct. af DRG-taksten. Ved merakti-

                                                 
 
4 jf. proposition 1999/2000:149. 
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vitet betales en takst, som kan variere alt efter behandlingstype m.v. I 
den oprindelige model honoreredes meraktivitet ud over en vis ud-
svingsmargin med 125 pct. af DRG-taksten.  

• Større selvstændighed for udførerne – bl.a. ved omdannelse til selskabs-
form. 

 
Det har været ønsket at skabe en konkurrencesituation mellem udførerne 
og i den forbindelse at øge antallet af udbydere, herunder at inddrage pri-
vate udførere. Forventningen var, at dette kunne bidrage til løsning af 
problemer med lange ventetider og lav produktivitet. 
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Boks 7.8. Beskrivelse af Stockholm-modellens takstsystem 
Til at varetage bestillerrollen blev oprettet ni enheder, som  fik ansvaret for at tilvejebringe 
sundhedsydelser til borgerne i hver deres del af Stockholms län ved at indgå aftaler med udfø-
rerne. DRG-taksten er som udgangspunkt den maksimale afregningstakst, men meraktivitet 
kan afregnes med en højere takst. Bestiller og udfører kan aftale en lavere takst end DRG-
taksten. Enhederne får hver især tildelt et budget til dækning af udgifterne til sundhedsydelser-
ne for befolkningen i deres lokalområde. Budgettet er fastlagt ud fra befolkningens størrelse og 
korrigeret for forskelle i alderssammensætning, socioøkonomiske forhold osv.   

Ved forhandlingerne skal bestilleren give et bud på den forventede efterspørgsel og der aftales 
herefter en udsvingsmargin, som angiver hvor meget efterspørgslen kan afvige fra bestillerens 
bud, uden at det fører til en ændret betaling. De aftalte udsvingsmarginer svarer til stykket A+B.

  
                Den aktivitetsbaserede finansieringsstruktur i Stockholm 
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Hvis aktiviteten er lavere end det budgetterede, men befinder sig i udsvingsmargin A, betaler 
bestilleren alligevel et beløb svarende til det budgetterede. Overstiger aktiviteten budgettet, men 
er inden for udsvingsmargin B, betaler bestilleren ikke ekstra for de ekstra enheder. Overstiger 
den faktiske efterspørgsel den forventede/budgetterede udover udsvingsmargin (C), må bestille-
ren betale 125 pct. af DRG-taksten for en ekstra enhed.  

Fra år 2000 er der sket nogle justeringer af modellen således, at afvigelser fra den forudsatte ak-
tivitet honoreres med lavere takster. I forhold til elektive behandlinger ydes 100 pct. af DRG-
taksten op til det aftalte aktivitetsniveau. Ved aktivitet herudover ydes ingen honorering. 

Ved akut, stationær behandling gives 50 pct. af DRG-taksten ved en aktivitet på 100-110 pct.  
af det skønnede aktivitetsniveau.  Ved meraktivitet ud over 10 pct. og ved mindreaktivitet i 
forhold til det forudsatte anvendes en takst på 100 pct. af DRG. For ambulant behandling af-
regnes meraktivitet på op til 5 pct. med 25 pct. af DRG-taksten. Meraktivitet på mellem 5 og 
10 pct. afregnes med 10 pct. af DRG-taksten. Afregningen for meraktivitet udover 10 pct. fast-
lægges ved særskilt forhandling. Hvis der ikke kan opnås enighed gælder en takst på 50 pct. af 
DRG-taksten. 

Ved afregningen med to af sygehusene anvendes dog en model med en afregning for meraktivi-
tet på 70 pct. af DRG, idet der dog er fastlagt lofter over den samlede mulige afregning. 
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7.3.1. Resultater vedrørende udgiftsstyring 
Stockholm-modellen har medført en vis meraktivitet, men samtidig også 
vanskeliggjort udgiftsstyringen. For at opnå en bedre udgiftsstyring blev 
der derfor indført produktionslofter fra og med 1995 og fra 2000 er der 
sket en justering af afregningstaksterne for mer- og mindreaktivitet. Van-
skeligheder med at realisere de udgiftspolitiske målsætninger for sygehus-
væsenet udgør dog (stadig) den væsentligste forklaring på det store bud-
getunderskud i Stockholms län. Underskuddet udgjorde 7,2 pct. af net-
toudgifterne i 20015, hvor det gennemsnitlige underskud for alle lands-
ting var 2,6 pct. af nettoudgifterne, jf. tabel 7.2. 
 
Tabel 7.2. Landstingenes resultater  i pct. af nettodriftsudgifter 1993-
2001 

Landsting 
1993-
1997 1998 1999 2000 2001 

Gennemsnit 
Hele perioden 

Stockholm..........................  -3,0 -5,4 -6,0 -6,0 -7,2 -4,4 
Uppsala ..............................  -6,3 -4,7 -3,7 0,7 -1,3 -4,5 
Sörmland............................  -5,5 -3,3 -0,9 0,0 2,4 -3,2 
Östergötland ......................  0,8 0,8 4,9 2,3 -0,4 1,3 
Jönköping ..........................  -2,5 -2,5 0,0 2,4 0,3 -1,4 
Kronoberg ..........................  0,2 -5,2 -4,0 5,8 1,9 -0,1 
Kalmar ...............................  -1,8 -6,9 -4,2 -4,1 -4,9 -3,2 
Blekinge .............................  -1,1 -3,0 -2,0 0,6 0,4 -1,1 
Skåne .................................  (-5,8) -8,4 -4,5 -3,0 -4,9 -5,6 
Halland ..............................  -0,2 -2,5 -0,4 -0,2 0,1 -0,4 
Västra Götaland .................  (-2,2) (-5,7) -5,8 -5,1 1,0 -2,9 
Värmland ...........................  -4,6 -2,4 -3,5 -5,0 -7,0 -4,5 
Örebro ...............................  -6,8 -6,4 -5,1 -3,1 -2,3 -5,7 
Västmanland ......................  -2,2 -1,7 -2,3 -0,4 2,3 -1,4 
Dalarna ..............................  -3,0 -8,9 -6,0 -3,9 -2,4 -4,0 
Gävleborg...........................  -3,3 -2,4 -2,2 2,3 2,2 -1,8 
Västernorrland....................  0,0 -2,5 -3,8 -0,7 -1,5 -0,9 
Jämtland ............................  -0,9 -3,2 -6,0 -3,7 1,2 -1,8 
Västerbotten.......................  0,0 -3,5 -5,9 -0,8 -1,8 -1,3 
Norrbotten.........................  1,4 -2,9 -3,5 -4,3 -2,3 -0,7 
I alt ....................................  -2,8 -4,8 -4,1 -3,0 -2,6 -3,1 
 

Anm.: 1993-1997 udgøres af gennemsnitsværdien af resultatet de respektive år. Skåne 
og Västre Götaland har ikke eksisteret igennem hele perioden. For tidligere år er 
de gamle landsting slået sammen.  

Kilde: Landstings-förbundet, ”Landstingens ekonomi”, Maj 2002. 
 
I andre af de landsting, der anvender takststyring som generelt styringsin-
strument, f.eks. Västre Götaland og Halland har der ikke været samme 
                                                 
5 Jf. Landstingsförbundet: ”Landstingenes ekonomi”, maj 2002, p.40. 
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grad af problemer med udgiftsstyringen. Landstingsförbundet vurderer så-
ledes også, at der ikke er en stærk sammenhæng mellem graden af  sty-
ringsproblemer og det styringssystem, som anvendes i de enkelte län. 
 
7.3.2. Resultater vedrørende omkostningsproduktivitet/-effektivitet 
I de første år efter indførslen af Stockholm-modellen kunne der spores en 
række positive effekter. Den gennemsnitlige liggetid faldt, og ventelisterne 
blev reduceret. Der blev samtidig bl.a. opnået markante forbedringer af 
omkostningsproduktiviteten, som dog siden er blevet delvist opvejet af 
forringelser af omkostningsproduktiviteten, jf. boks 7.9.  
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Boks 7.9. Resultater (omkostningsproduktiviteten) 
I de første tre år efter indførslen af Stockholm-modellen steg omkostningsproduktivite-
ten med godt 13 pct. I årene efter 1993 blev den positive udvikling i omkostningspro-
duktiviteten vendt til et fald og omkostningsproduktiviteten ligger i dag lavere end i 
1992, hvor modellen var endeligt implementeret, men til gengæld højere end i 1990, 
hvor indfasningen af modellen begyndte, jf. figuren nedenfor. 
 

Udviklingen i omkostningsproduktiviteten på Stockholms 
sygehuse 1990-1999, 1992=100 
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                  Kilde: DSI. 
 
Det er vanskeligt at afgøre i hvor høj grad den konstaterede positive udvikling i omkost-
ningsproduktivitet m.v. i de første år, kan tilskrives anvendelsen af takststyringsprincip-
pet. Det er ligeledes usikkert, om den faldende tendens i årene efter 1993 afspejler, at en 
eventuel effekt ikke er holdbar. En analyse af sygehusvæsenerne over perioden 1989-
1995 har vist, at den tekniske effektivitet på sygehusene var knap 10 pct. højere i lands-
ting, som anvendte takststyring end i øvrige landsting. Det peger på, at anvendelsen af 
takststyring teknisk set kan give en bedre ressourceudnyttelse6. En højere teknisk effekti-
vitet implicerer dog ikke nødvendigvis en bedre omkostningsproduktivitet/-effektivitet, 
jf. f.eks. udviklingen i Norge (boks 7.6). 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Jf. Gerdtham m.fl. (1999): ”Internal markets and Health Care efficiency: A Multi-
output stochastic frontier analysis”. 
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7.4. Frankrig 
 
Hovedtræk ved det franske sygehusvæsen er beskrevet i boks 7.10. 
 
Boks 7.10. Grundelementer i det franske sygehusvæsen 
Finansiering af sundhedsudgifter Lovfastsatte forsikringsbidrag.  
Brugerbetaling for sundhedsydelser Ca. 20 pct. brugerbetaling samt betaling på 

ca. 90 kr. pr. sengedag.  
Bestilleransvar Regionale sygehusråd. 
Udføreransvar Offentlige og private sygehuse. 
Afregningsform i forhold til sygehusene  Rammestyring af offentlige og private non-

profit sygehuse. Takststyringen af private 
profit sygehuse og klinikker. Taksterne 
fastlægges centralt ved forhandling. 

Frit valg Høj grad af valgfrihed mellem forskellige 
udbydere. 

Ventetidsproblemer m.v. Omfanget af ventetidsproblemer angives 
som beskedent7. Der er bl.a. problemer 
med geografisk skævhed i adgangen til 
sundhedsydelser.  

Andel af BNP der bruges på sundhedsud-
gifter i 2000 (pct.) 

 
9,5 pct. 

 

Kilde: OECD, ”Health Data 2002” for så vidt angår sundhedsudgifternes andel af BNP. 
 
Det franske sygehusvæsen består af knap 1.100 offentlige sygehuse og 
godt 2.100 private sygehuse og klinikker. De offentlige sygehuse og knap 
800 af de private sygehuse, som er drevet på non-profit basis, finansieres 
via årlige rammebevillinger. De øvrige private sygehuse og klinikker, som 
drives på profitbasis, er overvejende takstfinansierede og modtager bl.a. 
stykafregning for sengedage og enkeltydelser, jf. boks 7.11. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Der foreligger ikke aktuelt ventetidsopgørelser, som muliggør sammenligninger mellem 
OECD-landene. OECD har dog iværksat et ventetidsprojekt med henblik på at udar-
bejde sammenlignelige opgørelser. 
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Boks 7.11. Afregningssystemet og organiseringen i det franske sund-
hedsvæsen 
Siden 1996 har parlamentet hvert år skulle fastsætte et budget for sundhedsområdet, 
som regeringen derefter skal fordele til 26 regionale sygehusråd. Fordelingen fastlægges 
under hensyntagen til forskellige faktorer, herunder bl.a. befolkningens størrelse, alders-
sammensætning og dødelighed samt effektiviteten blandt udbyderne af sundhedsydel-
ser. 

Herefter er det sygehusrådenes opgave at tegne kontrakter (normalt af 3-5 års varighed) 
om kvalitet og aktivitet med offentlige og private sygehuse samt at fastlægge bevillingen 
til hvert enkelt sygehus. 

Videreuddannelse af læger foregår alene på offentlige sygehuse. Forskning foregår lige-
ledes stort set kun på offentlige sygehuse. Offentlige sygehuse, der varetager forskning 
og uddannelse modtager 13 pct. ekstra i bevilling.  

De profitbaserede sygehuse  og klinikker baserer sig alene på speciallæger. Speciallæger-
ne på de private sygehuse og klinikker er typisk selvstændigt erhvervsdrivende, der mod-
tager afregning direkte fra forsikringen for de udførte ydelser.   

De private for-profit hospitaler og klinikker, som har ca. 1/5 af det samlede antal sen-
gepladser, har særligt rettet sig mod kirurgien. Over halvdelen af alle kirurgiske indgreb 
i Frankrig foregår således på de private sygehuse. Der er særligt en overvægt i forhold til 
den ambulante kirurgi, hvor de private sygehuse står for 90 pct. af den samlede aktivi-
tet8.  

Den private sektor er karakteriseret ved forholdsvis hyppige organisationsændringer, 
som indikerer en evne til løbende at tilpasse kapaciteten og sikre en effektiv ressource-
udnyttelse. Over perioden 1992-1998 var der således 320 tilfælde af omorganiseringer 
omfattende 700 klinikker. 

 
Patienterne kan frit vælge læge og speciallæge, og der er frit valg mellem 
offentlige og private sygehuse også ved ambulante behandlinger. Lægerne 
har fri adgang til at etablere praksis, hvor de vil. Dette har imidlertid bi-
draget til en betydelig geografisk skævhed i adgangen til sundhedsvæsenet. 
Fordelingen af ressourcer til landets 26 sundhedsregioner har samtidig 
frem til 1996 overvejende været bestemt af historiske forhold og af, hvor 
lægerne har valgt at nedsætte sig, frem for af en vurdering af borgernes 
behov. Paris-regionen og det sydlige Frankrig er af denne grund blevet 
begunstiget på bekostning af borgerne i især det nordlige Frankrig.  
 
Budgetterne for de enkelte sundhedsregioner er siden 1996 som led i den 
såkaldte Juppé-plan blevet fastlagt ud fra en kombination af værdien af 
den præsterede aktivitet og en indikator for udgiftsbehovene i regionen. 

                                                 
8 Oplysninger fra Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP). 
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Dette har bidraget til at mindske de regionale forskelle. Juppé-planen in-
debar bl.a., at parlamentet fremover skulle gennemgå sundhedssektorens 
regnskaber hvert år, fastlægge et loft for sygesikringens udgifter og opstille 
årlige måltal for væksten i sundhedsudgifterne. Juppé-planen åbnede end-
videre mulighed for en generel nedsættelse af afregningstaksterne til priva-
te sygehuse, hvis de overskred budgetterne. 
  
Omfanget af ventetidsproblemer er angiveligt beskedent, og patienterne 
har en høj grad af valgfrihed mellem forskellige udbydere. For så vidt an-
går forekomsten af ventetidsproblemer, må der imidlertid tages forbehold 
for, at der ikke foreligger opgørelser, der er sammenlignelige med de dan-
ske opgørelser, og at opfattelsen af, hvad der regnes som ventetider kan 
adskille sig væsentligt fra de danske ventetidsdefinitioner. 
 
En OECD-analyse fra 2000 har endvidere påpeget en række uhensigts-
mæssigheder i indretningen af det franske system, jf. nedenfor9. 
 
7.4.1. Resultater vedrørende udgiftsstyring 
For at styrke udgiftsstyringen indførtes fra og med 1993 nationale 
udgiftslofter i forhold til afregningen med private klinikker. Juppé-planen 
fra 1996 indebar, at der i modsætning til tidligere skulle tages eksplicit 
politisk stilling til det samlede niveau for sundhedsudgifterne.  
 
Det har i praksis vist sig vanskeligt at udnytte muligheden for at styre ud-
gifterne til de profitbaserede private sygehuse og klinikker gennem en re-
duktion af afregningstaksterne, hvis budgetterne overskrides, jf. ovenfor. 
Et forsøg på at reducere taksterne med 1,95 procent i 1999 udløste såle-
des strejker, retssager m.v. og nedsættelsen af taksterne blev endvidere 
underkendt af forfatningsdomstolen, hvorfor man ikke siden har søgt at 
anvende dette instrument. 
 
I ovennævnte OECD-analyse vurderes det, at tiltagene i bl.a. Juppé-
planen har bidraget til en opbremsning af udgiftsvæksten. Samtidig anfø-
res dog, at det er usikkert, om effekterne vil vare ved. 
 

                                                 
9 Jf. Imai, Jacobzone and Lenain (2000): “The changing health system in France”, 
OECD, Economics Department Working Papers No. 269.  
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7.4.2. Resultater vedrørende omkostningsproduktivitet/-effektivitet 
Resultatet af brugen af afregningstakster på produktiviteten og effektivite-
ten i Frankrig er ikke dokumenteret. Men sammenslutningen af privatho-
spitaler i Frankrig (FHP) er af den opfattelse, at de private sygehuse og 
klinikker er mere produktive end de offentlige sygehuse. Dette tilskrives 
bl.a. de forskellige afregningssystemer for de to sektorer. Det har imidler-
tid ikke været muligt at tilvejebringe analytisk dokumentation for FHP’s 
vurdering. 
 
En konstatering af, at takststyrede private sygehuse har en højere produk-
tivitet end rammestyrede offentlige hhv. private non-profit sygehuse giver 
dog ikke i sig selv et blot nogenlunde sikkert grundlag for at konkludere, 
at noget tilsvarende ville gøre sig gældende under danske forhold. Forskel-
lene kan således bl.a. være betinget af særlige institutionelle forhold, som 
gør, at de offentlige sygehuse er relativt mindre produktive end tilsvaren-
de offentlige sygehuse i Danmark.  
 
OECD har påpeget, at der er en række uhensigtsmæssigheder i det takst-
system, som aktuelt anvendes til afregning med lægerne på private profit-
baserede sygehuse og klinikker. OECD anfører således, at takstsystemet 
ikke er tilstrækkeligt opdateret og ikke tager højde for produktivitetsge-
vinster. På grund af den skæve takststruktur er der sket en skævvridning af 
produktionen, hvor de private sygehuse specialiserer sig i de mest lukrati-
ve behandlinger.  
 
7.5. Holland 
 
Grundelementerne i den hollandske sundhedsvæsen er gengivet i boks 
7.12. 
 



Kapitel 7 

163 
 

Boks 7.12. Hovedtræk ved den hollandske sygehusvæsen 
Finansiering af sundhedsudgifter Forsikringsbaseret, bidragene er fastsat ved 

lov. 
Brugerbetaling for sundhedsydelser Nej 
Bestilleransvar Sygekasser og private forsikringsselskaber, 

som er underlagt en forholdsvis omfattende 
statslig regulering, 

Udføreransvar Primært private non-profit sygehuse og of-
fentlige sygehuse. 

Afregningsform i forhold til sygehusene Rammestyring af sygehusene. Fra 2003 
indføres takststyring. Taksterne skal fast-
lægges ved forhandling – som udgangs-
punkt 100 pct. af DBC-taksterne (~DRG) 

Frit valg Ja 
Ventetidsproblemer m.v. Der gennemføres med virkning fra 2003 

en reform af sygehusvæsenet med henvis-
ning til bl.a. lange ventetider, mangel på 
kvalificeret personale m.v.  

Andel af BNP der bruges på sundhedsud-
gifter i 2000 (pct.) 

 
8,1 pct. 

 

Kilde: OECD, ”Health Data 2002” for så vidt angår sundhedsudgifternes andel af BNP. 
 
Hovedparten af de hollandske sygehuse drives af almennyttige organisati-
oner o.l. For at sikre kontrol med udgifterne er der en omfattende politisk 
regulering af kapaciteten på sygehusene. Beslutninger vedr. antallet af sen-
gepladser og speciallægeafdelinger, anlægsinvesteringer og investeringer i 
dyrt apparatur træffes politisk –  som udgangspunkt af det centrale syge-
kasseråd. Forsikringssystemets opbygning og bevillingssystemet er beskre-
vet nærmere i bilag 4. 
 
På baggrund af de stigende problemer mht. lange ventetider og mangel på 
kvalificeret personale er der i Holland taget skridt til at gennemføre en 
gennemgribende reform af sundhedsvæsenet. Indfasningen af reformen 
påbegyndes i 2003, jf. boks 7.13.    
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Boks 7.13. Hovedelementer i den hollandske sundhedsreform fra 2003 
Reformen af sundhedsvæsenet indebærer: 

• Mindre statslig regulering. 

• En styrkelse af brugernes position i forhold til forsikringsbranchen og i forhold til 
udbyderne af sundhedsydelser. 

• En styrkelse af forsikringsbranchens position over for udbyderne af sundhedsydel-
ser. 

• Større frihed for udbydere af sundhedsydelser. 

Hovedelementer i reformen er, at  

• forsikringsselskaberne og sygekasserne ikke længere skal tvinges til at skrive kon-
trakt med alle udbydere af sundhedsydelser, således at der lægges pres på udbyder-
ne for at præstere konkurrencedygtige takster, 

• indførsel af takststyring af sygehusvæsenet med virkning fra 2003, 

• sammenlægning af forsikringsordningernes 1. og 2. led. Det forventes, at en sam-
menlægning vil ske pr. 1. januar 2006. Der er endnu ikke truffet beslutning om 
den konkrete model herfor. Det overvejes at erstatte de nuværende primært ind-
komstafhængige præmier af fuldt nominelle præmier. 

Med det nye system bliver det obligatorisk for borgerne at tegne forsikring på en 
”grundpakke”, der dækker essentiel behandling (svarende til ydelserne i 1. og 2. led) i 
det eksisterende system. Forsikringsvirksomhederne vil være lovmæssigt forpligtet til at 
forsikre enhver, der ansøger herom. Hertil kommer, at udbydere af forsikringer ikke må 
prisdiskriminere imellem sine kunder på grundpakken. Forskellige forsikringsvirksom-
heder må dog gerne tage forskellig pris for grundpakken. 

 

Kilde: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: „A question of Demand – 
Outlines of the health care reform in the Nederlands“, Den Haag, marts 2002. 

 
Til brug for forhandlingerne mellem forsikringsselskaber/sygekasser og 
sygehusene er der udviklet et særligt DRG-lignende system – kaldet 
DBC, som skal give forsikringsselskaberne adgang til detaljerede oplys-
ninger om sygehusenes produktionsomkostninger. DBC omfatter alle va-
riable omkostninger for forskellige diagnoserelaterede og omkostnings-
homogene patientgrupper. DBC-data kan opgøres på sygehusniveau og 
dermed danne grundlag for forhandlingen mellem sygehuse og forsik-
ringsselskaberne  om DBC-taksterne10. Reformen indebærer, at der i prin-
cippet indføres 100 pct. DRG-finansiering af det hollandske sygehusvæ-
sen. 

                                                 
10 se f.eks.www.dbc.nl. 
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Der er fra centralt hold opmærksomhed om, at den ændrede finansie-
ringsmetode kan betyde, at ineffektive sygehuse vil være truet af lukning. 
Der overvejes derfor fra centralt hold forskellige muligheder for at give 
disse sygehuse en periode til at tilpasse omkostningsniveauet. Herefter er 
det hensigten, at sygehusene skal kunne klare sig selv økonomisk og i gi-
vet fald må lukke, hvis de ikke er i stand hertil. Hidtil har der imidlertid 
ikke været politisk accept af lukninger af sygehuse. En reel håndhævelse af 
truslen om lukning må imidlertid vurderes at være afgørende for positive 
resultater af reformen.  
 
Der er tillige opmærksomhed om de udgiftsmæssige risici ved at at overgå 
til efterspørgselsstyring af sundhedssektoren. Såfremt udgifterne skulle 
stige ukontrollabelt, kan det give anledning til overvejelser om f.eks. æn-
dringer i hvilke ydelser, der er omfattet af den obligatoriske forsikrings-
pakke eller brugerbetaling.  
 
Der er såvel fra centralt hold som i forsikringsbranchen en forventning 
om, at systemet vil føre til en bedre ressourceudnyttelse og dermed alt an-
det lige skabe rum til en større aktivitet for de eksisterende  ressourcer 
samt afbøde risikoen for et højere udgiftsniveau.  
 
Der er endnu ikke registreret erfaringer med takst- og udgiftsstyringen fra 
Holland. Det er derfor ikke muligt at sige noget om effekten af takststy-
ringen på effektiviteten og omkostningerne.  
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Kapitel 8   
Fastlæggelse af takster og  eksempler på for-
skellige takststyringsmodeller 
  
8.1. Indledning og sammenfatning 
DRG-systemet vurderes at være den mest hensigtsmæssige basis for et 
takstsystem. Det vurderes samtidig som mest hensigtsmæssigt, at takst-
fastlæggelsen sker diskretionært med udgangspunkt i en konkret vurde-
ring af de underliggende omkostningsstrukturer og overordnede priorite-
ringer i forhold til aktiviteten på de enkelte behandlingsområder. 
 
Anvendelse af DRG-systemet som basis for den diskretionære takstfast-
læggelse vurderes imidlertid at nødvendiggøre en videreudvikling af 
DRG-systemet med henblik på at kunne udtrække mere detaljerede om-
kostningsoplysninger. De nuværende DRG-takster er baseret på histo-
riske omkostningsniveauer og giver dækning for omkostninger, der ikke 
varierer med aktiviteten og giver derfor generelt betragtet mulighed for en 
overnormal aflønning.  
 
En grundlæggende forudsætning for anvendelsen af takststyringssystemer 
er, at registreringen af den aktivitet, som udløser afregning er tilstrækkelig 
præcis. Upræcise registreringer vil således enten have negative virkninger 
for sygehusenes økonomi eller føre til større offentlige udgifter uden en 
modsvarende meraktivitet. Erfaringer fra andre lande viser, at det tager tid 
at udvikle en rimelig præcis registreringspraksis. Dette kan tale for, at en 
forøgelse af andelen af aktivitetsafhængig finansiering sker gradvist for at 
modvirke, at slør i registreringerne får mærkbart gennemslag på syge-
husenes økonomi og/eller de offentlige udgifter. 
 
For at undgå en relativ fordyrelse af sygehusenes ydelser i forhold til øvri-
ge varer, skal taksten som udgangspunkt nedjusteres realt i takt med den 
almindelige produktivitetsudvikling i samfundet, ligesom introduktion af 
nye behandlinger og behandlingsmetoder kan nødvendiggøre tilpasninger 
af taksterne over tid. 
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Det vurderes som udgangspunkt at være mest hensigtsmæssigt, at afreg-
ningsmodellerne i forhold til sygehusene fastlægges af den direkte bevil-
gende myndighed. Den direkte bevilgende myndighed må antages at have 
det tætteste kendskab til de enkelte sygehuses omkostningsstruktur  og 
dermed alt andet lige de bedste forudsætninger for at sammensætte afreg-
ningsmodellerne på den måde, der sikrer bedst mulig kapacitets-
udnyttelse. Afregningsmodellerne mellem amter og sygehuse kan princi-
pielt fastlægges uafhængigt af afregningen for fritvalgspatienter og afreg-
ningen mellem stat og amter for meraktivitet. Der kan dog uanset dette 
være grundlag for generelt at overveje takstniveauerne i afregningen mel-
lem de forskellige led.  
 
Den centrale problemstilling i forhold til takststyringsmodeller er at finde 
de takstniveauer, som gør det muligt at realisere størst mulig aktivitet in-
den for de midler, der politisk prioriteres til området. Generelt vil det væ-
re således, at jo lavere takster, jo højere aktivitet kan der potentielt realise-
res inden for en given udgiftsramme, men omvendt skal taksterne have et 
vist niveau, hvis der skal være en økonomisk tilskyndelse til aktivitets-
vækst.  
 
I det omfang takststyring omfatter hele eller dele af sygehusenes hidtidige 
aktivitet, vil det føre til en omfordeling af midler imellem sygehusene, 
som kan være af en betydelig størrelsesorden, hvis produktivitetsforskel-
lene er store og/eller registreringsproblemerne udtalte. Jo større grundbe-
villingerne er, jo mere begrænses omfordelingerne som udgangspunkt. Er 
der tale om reelle produktivitetsforskelle, kan der ske en tilpasning af 
grundbevillingerne over tid således, at de mindre produktive sygehuse får 
tid til at tilpasse sig og sygehusene på sigt stilles over for identiske vilkår. 
  
I afsnit 8.2. præsenteres en række overvejelser om principperne for takst-
fastlæggelse, mens der i afsnit 8.3. beskrives en række elementer, der kan 
indgå i konkrete takststyringsmodeller. Beskrivelsen tager, hvor intet an-
det er nævnt, udgangspunkt i afregningen mellem den direkte bevilgende 
myndighed og sygehusene. 
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8.2. Takstfastlæggelsen 
 
DRG-systemet og takstfastlæggelsen 
DRG-systemet vurderes at være den mest hensigtsmæssige basis for et 
takstsystem, fordi det er et tilnærmet outputmål, der giver gode mulig-
heder for detaljerede omkostningsopgørelser. 
 
DRG-systemets styrke er, at det balancerer hensynet om præcision i for-
hold til at beskrive aktiviteten og gennemskuelighed ved at opdele aktivi-
teterne i sammenlignelige grupper. 
 
Et centralt spørgsmål er, hvorledes taksterne mest hensigtsmæssigt kan 
kobles til de underliggende omkostningsstrukturer for de aktiviteter, som 
ønskes omfattet af takster.  
 
De faktiske marginalomkostninger for givne behandlinger kan variere be-
tydeligt mellem sygehusene bl.a. som følge af forskelle i kapacitets-
udnyttelsen og hvor godt produktionen i øvrigt er tilrettelagt, jf. kapitel 4.  
 
Hidtil er DRG-taksterne blevet fastlagt ud fra historiske gennemsnits-
omkostninger. Det indebærer imidlertid, at bestående problemer med 
produktiviteten indbygges i taksterne. Det skyldes, at både niveauet for 
taksterne og det relative forhold er påvirket af den tidligere periodes pro-
duktionsforhold. Et andet problem er, at de nuværende DRG-takster 
dækker en række omkostninger, som ikke varierer direkte med aktivite-
ten, f.eks. omkostninger til forskning og uddannelse samt akutberedskab. 
Taksterne åbner derfor mulighed for, at der på marginalen udbetales for-
holdsvis høje lønninger for ekstra aktivitet, jf. boks 8.1.  
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Boks 8.1. Ulemper ved at anvende historiske gennemsnitsomkostning-
er som grundlag for takster 
Anvendelse af de historiske gennemsnitsomkostninger til fastlæggelse af takster indebæ-
rer, at bestående problemer med produktiviteten indbygges i taksterne. Et højt niveau og 
høje relative omkostninger for enkelte behandlinger afspejles dermed fuldt ud i takster-
ne, uanset om de er et resultat af lav produktivitet eller reelle forskelle i produktionsmu-
lighederne. En øget aktivitet vil således udløse honorering med en højere takst end de 
potentielt mulige produktionsomkostninger.  

Hvis de historiske gennemsnitsomkostninger anvendes til afregning for hele eller dele af 
den bestående aktivitet, vil det indebære, at sygehuse, der producerer til en lavere om-
kostning end gennemsnittet, vil modtage en større afregning for denne aktivitet end den 
hidtidige budgetramme.  

De nuværende DRG-takster giver dækning af en række omkostninger, som ikke varierer 
direkte med aktiviteten. Det drejer sig bl.a. om omkostninger til forskning og uddannel-
se samt akutberedskab. Taksterne ligger dermed højere end de gennemsnitlige variable 
omkostninger, jf. nedenstående illustration. I enkelte diagnosegrupper er der eksempler 
på, at de nuværende takster er flere gange højere end de faktiske omkostninger ved ekstra 
aktivitet. 

Illustration af sammenhængen mellem omkost-
ningskomponenter og takstniveauer. Taksterne åbner derfor mulighed 

for, at der på marginalen udbetales 
forholdsvis høje lønninger, idet 
forskellen mellem de nuværende 
DRG-takster og de gennemsnitli-
ge variable omkostninger kan siges  
at afspejle mulighederne for en 
overnormal aflønning.  
De forskellige omkostningskom-
ponenters vægt kan variere betyde-
ligt på tværs af diagnosegrupper og 
således også adskille sig betydeligt 
fra eksemplet i illustrationen til 
højre.  

Takstniveau

Fast kapital

Øvrige omkostninger, 
som ikke varierer med 
aktiviteten

Øvrige omkostninger, som 
varierer med aktiviteten

Gns. variable omkostninger

Lønninger mv. 
(beredskab, som afhænger
af aktivitetsniveauet)

100 pct. DRG-takst

Lønninger mv.
(fast beredskab)

 
Ved f.eks. indsættelse af en kunstig hofte vil implantatet udgøre en relativt stor andel af 
de øvrige variable omkostninger, mens lønomkostningerne vil have mindre vægt. 

I andre tilfælde vil de øvrige variable omkostninger være forholdsvis små, f.eks. ved be-
handling af en hjernerystelse, mens lønninger har forholdsvis stor vægt. 

 
Alternativt kan det vælges at fastsætte taksterne diskretionært med ud-
gangspunkt i en konkret vurdering af de underliggende omkostnings-
strukturer og overordnede prioriteringer i forhold til aktiviteten. 
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En diskretionær fastlæggelse af taksterne indebærer ikke, at taksterne skal 
fastlægges uafhængigt af de underliggende omkostningsstrukturer. En væ-
sentlig forudsætning for at begrænse utilsigtede skævvridninger er således, 
at de relative takstniveauer ikke afviger (væsentligt) fra de ”sande” relative 
omkostninger, medmindre sådanne afvigelser er en følge af en tilsigtet po-
litisk op- eller nedprioritering af bestemte behandlinger.  
 
Som følge af blandt andet den mulige betydelige variation i omkostnin-
gerne mellem sygehusene pga. forskelle i kapacitetsudnyttelse mv. vurde-
res det generelt at være en fordel, hvis taksterne fastsættes af en bevilgende 
myndighed med et tæt kendskab til sygehusenes produktionsforhold. Den 
direkte bevilgende myndighed vil formentlig være den part, som bedst 
opfylder denne betingelse. 
 
DRG-systemet er aktuelt ikke tilstrækkelig nuanceret til, at der kan fore-
tages en præcis opgørelse af den relative betydning af de enkelte omkost-
ningskomponenter. Der vurderes derfor at være behov for en videreudvik-
ling af systemet med henblik på at styrke grundlaget for takstfastlæggel-
sen, herunder bl.a. ved udvikle mål for marginalomkostninger m.v., jf. 
boks 8.2. 
 
Boks 8.2. Mulig videreudvikling af DRG-systemet 
Der vurderes at være behov for en videreudvikling af DRG-systemets to hovedområder: 
grupperingslogikken og omkostningsopgørelser.  

• På grupperingsområdet består behovet i at gøre systemet i stand til at håndtere hele 
og delte patientforløb samt etablering af procedurer til implementering af nye be-
handlinger m.v., således at systemet ikke skaber barrierer for introduktionen af for-
bedrede muligheder for patientbehandling og fastholder evnen til at beskrive solide 
og kontrollerbare aktivitetsmål.  

• På omkostningssiden består behovet i en udbygning af omkostningsopgørelserne, så-
ledes at det i videst muligt omfang bliver muligt at opdele omkostningerne i forskel-
lige faste og variable  omkostningselementer, herunder eksempelvis implantat- og 
medicinomkostninger. Disse oplysninger skal være direkte anvendelige som støtte til 
den diskretionære takstfastsættelse af både delte og hele patientforløb. Det vil nød-
vendiggøre en tilpasning af beskrivelsen af patientbehandlingerne således, at viden 
om de centrale dele, der påvirker marginalomkostningerne systematiseres. 

 
Der kan i praksis være store forskelle på spredningen i patienttyngden in-
den for de enkelte diagnosegrupper, som ud fra en idealbetragtning kun-
ne pege på, at ikke alle områder er lige velegnede til afregning med tak-
ster. Hvis kun en del af aktiviteten omfattes af afregning med takster, kan 
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det imidlertid føre til skævvridninger af produktionen til ugunst for de 
områder, som ikke er omfattet af takster, f.eks. sygehuspsykiatrien som 
ikke indgår i DRG-systemet på nuværende tidspunkt. Eventuelle proble-
mer med forskelle i spredningen i patienttyngden kan derfor f.eks. i stedet 
søges håndteret via supplerende styringsværktøjer for at forebygge, at en-
kelte sygehuse kan frasortere eller nedprioritere særligt omkostnings-tunge 
grupper pga. et negativt dækningsbidrag, herunder i form af en pligt til at 
modtage alle patientgrupper. Hvis enkelte sygehuse systematisk behandler 
lettere patienter end gennemsnittet, kan dette forhold afspejles i lavere af-
regningstakster til disse sygehuse. 
 
Et yderligere forhold er, at taksterne må fastlægges således, at der dels sik-
res et hensigtsmæssigt samspil med primærsektoren og dels ikke opstår en 
uhensigtsmæssig adfærd på sygehusene, f.eks. fordi der er et forskelligt 
dækningsbidrag på substituerbare ydelser. Balancen mellem DRG-takster-
ne indbyrdes hhv. i forhold til speciallægetaksterne må derfor overvejes 
nøje, jf. boks 8.3.  
 
Boks 8.3. Grundlaget for takstfastlæggelsen 
• DRG-systemet vurderes at være det system, der er mest hensigtsmæssigt at anvende

som basis for et takstsystem. 

• En automatisk fastlæggelse af takster på baggrund af historiske omkostninger  indebæ-
rer bl.a., at bestående produktivitetsproblemer indbygges i taksterne. 

• Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at takstfastlæggelsen sker diskretionært med ud-
gangspunkt i en konkret vurdering af de underliggende omkostningsstrukturer og 
overordnede prioriteringer i forhold til aktiviteten. 

• Der er behov for at udvikle DRG-systemet med henblik på at kunne udtrække mere 
detaljerede omkostningsoplysninger, herunder marginalomkostningerne for forskel-
lige ydelser. 

• DRG-taksterne for substituerbare ydelser må overvejes nøje, herunder også samspil-
let i forhold til speciallægetaksterne. 

  
Registrering af aktiviteten 
En væsentlig forudsætning for anvendelsen af takststyring, er, at der sker 
en tilstrækkelig præcis registrering af aktiviteten. 
 
En upræcis registrering kan betyde, at der udbetales for lidt eller for me-
get i forhold til, hvad der burde have været udbetalt. Dette kan få relativt 
store konsekvenser for de enkelte sygehuses indtægter og potentielt også 
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for det samlede udgiftsniveau i samfundet. En ny norsk undersøgelse viser 
eksempelvis, at på et udsnit på godt 300 behandlinger indebar ukorrekte 
registreringer, at der i gennemsnit blev udbetalt 5.000 kr. for lidt pr. be-
handling, jf. boks 8.4. Studier fra USA har omvendt vist, at 7-13 pct. af 
alle sygehusindlæggelserne registreres som dyrere, end de reelt er. 
 
Boks 8.4. Kontrol af DRG-registreringer 
En kontrol af DRG-registreringer afslører mange fejl. I løbet af en periode på 11 måne-
der blev 58% af KOL-patienterne på et norsk sygehus registreret med en forkert diagno-
se, og halvdelen af registreringsfejlene er så betydende, at patienterne blev DRG-kodet 
forkert. Det viser en undersøgelse af diagnosekodningen for patienter med kronisk ob-
struktiv lungesygdom (KOL) på daværende Akershus Centralsygehus.  

Fejlregistreringerne af patienterne betød, at sygehuset gik glip af ca. 1,5 millioner norske 
kroner eller i gennemsnit ca. 5.000 norske kroner pr. patient.  

Diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom var særligt udvalgt, fordi der var et væsent-
ligt potentiale for opregistreringer i DRG-regi. Det kan derfor ikke udelukkes, at patien-
ter med andre diagnoser registreres som mere behandlingskrævende, end de reelt er.  

Undersøgelsen dækker 330 indlæggelser i perioden fra januar til og med november 
1999.  302 tilgængelige epikriser blev gennemgået for at vurdere diagnosekodningen og 
efterfølgende foretage evt. rekodning og ny DRG-klassificering. 
 

Kilde: www.hospitalnet.dk 
 
De foreløbige erfaringer med 1,5 mia. kr. puljen samt fra andre lande vi-
ser, at der må påregnes en indkøringsperiode, før der er etableret en til-
strækkelig præcis registrering af den faktiske aktivitet. Dette kunne tale 
for, at en forøgelse af andelen af aktivitetsafhængige midler sker gradvist 
således, at budgetusikkerheder for bevilgende myndigheder og sygehuse 
på grund af registreringsproblemer o.l. begrænses mest muligt. Samtidig 
kan der være behov for løbende at kontrollere udviklingen i registrerings-
praksis med henblik på at sikre, at afregningen sker på et så præcist 
grundlag som muligt, jf. boks 8.5. 
 
Boks 8.5. Registreringsproblemer og takstfastlæggelsen 
• Hensynet til at begrænse risikoen for større fejludbetalinger på grund af fejlregistre-

ringer kunne tale for en gradvis indfasning af takststyring. 

 
Regulering af takster over tid 
For at undgå en relativ fordyrelse af sygehusenes produktion i forhold til 
øvrige varer, er det nødvendigt, at sygehusene så vidt muligt forbedrer de-
res produktivitet i samme takt som i den øvrige del af samfundet. Sekto-
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ren bør derfor generelt underlægges et krav om produktivitets-
forbedringer, hvilket isoleret set implicerer løbende reale reduktioner af 
taksternes niveau.  
 
Vurderingsgrundlaget for, om takststyring giver en bedre udvikling i om-
kostningsproduktiviteten, bør ideelt set være, hvorledes omkostnings-
produktiviteten alternativt havde udviklet sig under et rammestyret sy-
stem, jf. kap. 4. Denne sammenligning er ikke umiddelbart mulig, men 
det kan konstateres, at det også under den hidtidige rammestyring synes 
at have været muligt at opnå forbedringer af omkostningsproduktiviteten. 
 
Flere andre forhold kan udløse behov for en regulering af taksterne hhv. 
udbygning af takstsystemet. F.eks. kan teknologiske forbedringer indebæ-
re, at:  
 
• En behandling for en bestemt lidelse kan udføres på en ny og mindst 

lige så effektiv måde til en lavere omkostning. 
• En behandling for en bestemt lidelse kan udføres på en ny og mere ef-

fektiv måde med en højere omkostning. 
• Der bliver mulighed for at behandle lidelser, som ikke hidtil har kun-

net behandles. 
 
I praksis må det bero på en konkret stillingtagen på baggrund af bl.a. læ-
gefaglig og økonomisk vurdering, hvorvidt og i hvilket omfang disse be-
handlinger og behandlingsformer tages i anvendelse og om dette i givet 
fald bør påvirke takstniveauerne, hvis de tilsigtede virkninger skal opnås, 
uden at der samtidig skabes disincitamenter, jf. boks 8.6.  
 
Boks 8.6. Reguleringen af takster over tid 
• For at undgå en relativ fordyrelse af sygehusenes ydelser i forhold til øvrige varer, 

skal taksten og/eller grundbevillingerne som udgangspunkt nedjusteres i takt med 
den forventede/ønskede produktivitetsudvikling. 

• Justeringer af taksterne i forbindelse med introduktion af nye behandlingsformer 
må ske på baggrund af en stillingtagen til en evt. anvendelse af nye behandlingsfor-
mer m.v. 
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Takstfastlæggelse ved afregning mellem myndigheder på samme hhv. 
forskellige niveauer 
Vurderingerne i gennemgangen ovenfor peger på, at det vil være mest 
hensigtsmæssigt, at afregningen mellem bevilgende myndigheder og syge-
huse sker med udgangspunkt i diskretionært fastlagte takster, og at det er 
den direkte bevilgende myndighed i forhold til sygehuset, der  fastlægger 
afregningstaksterne. 
 
Takststyring kan imidlertid anvendes til afregning mellem myndigheder 
på samme niveau hhv. mellem myndigheder på forskellige niveauer, jf. 
kapitel 2. Der vil derfor tilsvarende være behov for at overveje, i hvilket 
omfang de ovennævnte principper kan og skal gøres gældende i forhold til 
den afregning, der sker indbyrdes mellem amterne hhv. mellem staten og 
amterne. 
 
DRG-taksterne indførtes som generel mellemamtslig afregningstakst i 
forhold til basispatienter i 2000. Taksternes niveau var fastsat ud fra et 
hensyn om at kompensere modtageramterne for det ressourcetræk på de-
res sygehuse, som følger af tilgangen af fritvalgspatienter. Afregningen 
mellem amterne bør derfor som udgangspunkt give en dækning af de va-
riable omkostninger, der er forbundet med at udføre givne behandlinger 
samt evt. en dækning for kapitalomkostninger. Dette indebærer, at afreg-
ning for fritvalgspatienter med en lavere takst end 100 pct. af DRG-
taksten formentlig kunne være tilstrækkelig til at kompensere det modta-
gende amt, jf. at de nuværende DRG-takster indbefatter visse faste om-
kostninger. Det kan i den sammenhæng bemærkes, at man i Norge be-
nytter en fritvalgstakst på 80 pct. af den fulde DRG-takst. 
 
Forudsætningen for en velfungerende fritvalgsordning er, at afregningen 
mellem amterne giver modtageramterne en tilstrækkelig kompensation 
for ressourcetrækket på dets sygehuse og tilsvarende opfattes som retfær-
dig af de amter, som afgiver patienterne og skal svare betalingen.  
 
Hensynet til at undgå utilsigtede skævvridninger tilsiger umiddelbart, at 
det vil være mest hensigtsmæssigt at benytte identiske takster for samme 
behandlinger, uanset om der er tale om fritvalgspatienter, indenamts-
patienter e.l. ved afregningen fra hjemamtet til egne sygehuse. Denne 
takst kan dog udmærket afvige fra den takst, som anvendes til mellem-
amtslig afregning for fritvalgspatienter, dvs. amtet kan selv vælge, hvilken 
balance mellem grundbevillinger og aktivitetsafhængige bevillinger de vil 
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anvende i afregningen med egne sygehuse uafhængigt af fritvalgstaksten. I 
tilfælde, hvor amterne mere systematisk køber behandlingskapacitet til 
egne borgere på eksempelvis private sygehuse, vil der på tilsvarende vis 
kunne indgås blokkontrakter med en kombination af en grundbevilling 
og en aktivitetsafhængig komponent.  
 
Overførsler fra staten til amterne påvirker primært amternes råderum og 
dermed muligheder for at købe behandlingskapacitet til deres egne borge-
re på enten egne sygehuse eller på sygehuse i andre amter, private sygehu-
se m.v. På tilsvarende vis som for fritvalgstaksterne er der principielt ikke 
noget, der tilsiger, at pengene skal føres videre ud til sygehusene efter den 
model, hvormed pengene overføres fra staten til amterne. Dette må bero 
på en konkret vurdering af, hvilken afregningsform, der er mest hensigts-
mæssig i forhold til at indfri de overordnede målsætninger om aktivitet, 
udgiftskontrol m.v. 
 
I forhold til overførslerne fra staten til amterne for præsteret meraktivitet 
er det ved takstfastlæggelsen centralt at overveje, om midlerne sigter mod 
at give amterne råderum til at udnytte den eksisterende kapacitet bedre el-
ler  skal give mulighed for at udbygge kapaciteten. I førstnævnte tilfælde 
kan taksterne udmærket være relativt beskedne og alligevel give mulighed 
for aktivitetsudvidelser, mens der i sidstnævnte tilfælde principielt kunne 
anvendes takster op til et niveau svarende til fritvalgstaksterne.  
 
Takstniveauerne for overførsel af aktivitetsafhængige midler mellem stat-
en og amterne må i sagens natur i sidste ende fastlægges af staten som den 
direkte bevilgende myndighed, jf. boks. 8.7. 
 
Boks 8.7. Takstfastlæggende myndighed 
• Det vurderes som udgangspunkt at være mest hensigtsmæssigt, at afregningsmodel-

lerne i forhold til sygehusene fastlægges af den direkte bevilgende myndighed. 

• Fritvalgstaksterne har til formål at kompensere det modtagende amt for det ressour-
cetræk, der er forbundet med pligten til at modtage patienter fra andre amter. De 
nuværende DRG-takster giver formentlig i mange tilfælde en større dækning end det 
faktiske ressourcetræk. 

• Afregningsmodellerne mellem amter og sygehuse kan principielt fastlægges uafhæn-
gigt af afregningen for fritvalgspatienter og afregningen mellem stat og amter for me-
raktivitet. 
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8.3. Belysning af konkrete takstmodeller - Takstniveauer 
- udgifts- og aktivitetsvækst 

Takststyringsmodeller kan principielt udformes på utallige måder.  Tak-
sternes niveau og struktur vil i alle tilfælde være afgørende for de konkrete 
virkninger af en model, herunder kan det også have betydning, hvor stor 
en del af den samlede aktivitet, der omfattes af takststyring, jf. kapitel 2 
og 4.  
 
Jo højere taksterne er, jo højere udgifter vil der være forbundet med en 
given forøgelse af aktiviteten. Konsekvensen heraf er, at jo højere takster, 
der anvendes, jo mindre aktivitetsvækst vil alt andet lige være mulig inden 
for en given udgiftsramme. Med en takst på f.eks. 20 pct. af DRG-taksten 
vil der indenfor en udgiftsvækst på 1 pct. kunne realiseres 5 pct. merakti-
vitet, mens en takst på 100 pct. af DRG-taksten kun giver mulighed for 
en stigning i aktiviteten på 1 pct., jf. tabel 8.1. 
 
Tabel 8.1. Sammenhæng mellem takster og aktivitets- hhv. udgifts-
vækst. 
Afregningstakt, pct. af 
DRG-taksten 

20 30 40 50 75 100 

Mulig vækst i aktivitet ved 
udgiftsvækst på maks.  

      

0,5 pct. ................................ 2,5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,5 
1 pct. ................................... 5,0 3,3 2,5 2,0 1,3 1,0 
1,5 pct.................................. 7,5 5,0 3,8 3,0 2,0 1,5 
2 pct. ................................... 10,0 6,7 5,0 4,0 2,7 2,0 
Udgiftsvækst ved ekstra aktivi-
tet på 

      

2,5 pct.................................. 0,5 0,8 1,0 1,3 1,9 2,5 
5 pct. ................................... 1,0 1,5 2,0 2,5 3,8 5,0 
7,5 pct.................................. 1,5 2,3 3,0 3,8 5,6 7,5 
10 pct. ................................. 2,0 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 
 
Lave takster giver således som udgangspunkt mest aktivitet for pengene. 
Omvendt vil tilskyndelsen til at præstere meraktivitet være større, jo høje-
re taksten er.  
 
Hvis taksterne ikke som minimum dækker omkostningerne ved at forøge 
produktionen inden for givne personalemæssige ressourcer, vil udvidelser 
af aktiviteten være tabsgivende for sygehuset. Der vil derfor ikke være no-
gen tilskyndelse til at realisere meraktivitet gennem en bedre anvendelse af 
bestående personale- og udstyrsmæssige ressourcer. Taksterne kan således 
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ikke sættes vilkårligt lavt. Herudover vil der være behov for en vis diffe-
rentiering af taksterne for at tage højde for, at materialeomkostninger osv. 
udgør en forskellig andel af omkostningerne for forskellige diagnosegrup-
per, jf. boks 8.8.  
 
Boks 8.8. Takstniveauer – aktivitets- og udgiftsvirkninger 

• Jo lavere takster, jo højere aktivitet kan der potentielt realiseres indenfor en given 
udgiftsramme og omvendt. Taksterne skal dog have et vist mindsteniveau, før der er 
en tilskyndelse til en aktivitetsforøgelse. 

• Jo højere takster, jo større merudgifter vil en given aktivitets-forøgelse give sig ud-
slag i.  

 
Modellerne kan udformes således, at der sker afregning for hele eller dele 
af aktiviteten. Hvis afregningen eksempelvis kun omfatter meraktivitet vil 
det give en asymmetrisk tilskyndelse, idet sygehusene ikke automatisk mi-
ster bevillinger, hvis de præsterer mindreaktivitet.  
 
Hvis kun meraktivitet omfattes af takststyring, kan det isoleret set medfø-
re et såkaldt knækpunktsproblem. For sygehuse, der ligger under det akti-
vitetskrav, som skal realiseres for at få del i taksterne, vil aktivitetsvirknin-
gen afhænge af, om der er en tilstrækkelig gevinst forbundet med at øge 
aktiviteten givet, at der ikke ydes afregning for de første enheder. 
 
Fravær af øvre begrænsninger af afregningen til sygehusene indebærer en 
risiko for en kraftig udgiftsvækst. Holdbarheden af afregningslofter må 
dog antages at være snævert forbundet med taksternes niveau. Jo højere 
taksterne er, jo stærkere pres vil der således komme på afregningslofterne. 
Det understreger, at afregningslofter ikke kan stå alene. Anvendelse af  
knæktakster, dvs. hvor taksten reduceres trinvist med stigende aktivitet 
kan dæmpe presset på evt. afregningslofter samt sikre, at ekstraordinært 
store aktivitetsstigninger kan realiseres. 
 
Grundbevillinger og udligning af produktivitetsforskelle  
Takststyring indebærer ikke nødvendigvis, at sygehusenes samlede om-
kostninger alene skal dækkes af aktivitetsafhængige indtægter. De aktivi-
tetsafhængige indtægter kan således bygge oven på grundbevillinger. 
 
Takststyring kan alt andet lige indebære en omfordeling af ressourcerne 
mellem sygehusene.  
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De mulige omfordelingseffekter kan  illustreres ved beregninger af, hvor-
ledes økonomien ville blive påvirket for de 56 sygehuse, hvis produkti-
onsdata lå til grund for DRG-systemet i 2001 ved en model med en 
grundbevilling på 50 pct. af den hidtidige ramme og en afregningstakst på 
50 pct. af DRG-taksten for al aktivitet. Tre ud af de 56 sygehuse ville så-
ledes få en merbetaling på mere end 10 pct. i sammenligning med deres 
nuværende budgetramme i en model med en grundbevilling på 50 pct. og 
en DRG-takst på 50 pct., mens 5 sygehuse vil miste mere end 5 pct. af 
deres indtægter, jf. tabel 8.2. 
 
Tabel 8.2. Indtægter for 56 sygehuse ved 50 pct. grundbevilling og af-
regningstakst på 50 pct. af DRG-taksten 

DRG-værdi af produktionen + basisramme i pct. 
af regnskabsførte udgifter 

50/50-model 
antal sygehuse 

<89,99 ................................................................... 0 
90,00 – 94,99 ........................................................ 5 
95,00 – 99,99 ........................................................ 13 
Antal sygehuse med indtægtstab............................ 18 
100,00 – 104,99 .................................................... 23 
105,00 – 109,99 .................................................... 12 
110,00 – 114,99 .................................................... 3 
115,00 – 119,99 .................................................... 0 
120,00 – 124,99 .................................................... 0 
Antal sygehuse med indtægtsstigninger................. 38 

 
Anvendelsen af grundbevillinger kan mindske omfordelingseffekten, men 
løser dog ikke i sig selv det problem, at man kommer til at betale de syge-
huse, som er mere produktive end gennemsnittet, en større betaling for 
den samme aktivitet end hidtil, hvis taksterne eksempelvis fastsættes ud 
fra de historiske gennemsnitsomkostninger. En undtagelse er dog det til-
fælde, hvor grundbevillingen svarer til den hidtidige budgetramme og af-
regningen sker med udgangspunkt i ændringer i forhold til sygehusets ak-
tivitet det foregående år. Denne model fastholder imidlertid isoleret set 
bestående produktivitetsforskelle mellem sygehusene, medmindre der på 
anden måde sikres tilpasninger af grundbevillingerne over tid, jf. neden-
for. 
 
Problemet med, at sygehuse får en større betaling end hidtil for samme 
aktivitet, kan således undgås ved at afregne med en takst, der er mindre 
end eller svarer til produktionsomkostningerne på det sygehus, som har 
de laveste produktionsomkostninger. I så fald vil sygehusene generelt 
skulle have suppleret indtægterne med grundbevillinger for, at økonomi-
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en kan løbe rundt. De relativt største grundbevillinger vil således tilfalde 
de mindst produktive sygehuse.  
 
En takst svarende til de laveste faktiske produktionsomkostninger vil 
imidlertid ikke i sig selv udgøre en garanti for, at de samlede udgifter kan 
holdes i ro. De relativt mindre produktive sygehuse kan udvide produk-
tionen for en væsentligt lavere omkostning end gennemsnitsomkost-
ningen på det bedste af sygehusene, idet den ekstra aktivitet potentielt 
kan skabes uden brug af flere lønmidler, mens der i gennemsnits-
omkostningen på det bedste af sygehusene formentlig vil skulle indgå 
lønmidler. 
  
Som følge af behovet for en vis geografisk spredning i sygehusdækningen 
og deraf følgende problemer med at gennemføre lukninger af under-
skudsgivende sygehuse/-afdelinger vil det under alle omstændigheder være 
hensigtsmæssigt at begrænse de mulige omfordelende effekter af en øget 
grad af takststyring i en overgangsfase.   
 
Denne problemstilling kan principielt håndteres ved at bruge takststyring 
som et marginalt afregningsprincip, således at der ydes afregning i forhold 
til den mer-/mindreaktivitet, der præsteres i forhold til et på forhånd fast-
sat produktionsmål.  
 
Produktionsmålet fastsættes i forhold til det seneste års aktivitet og bud-
get. Dermed vil de mindre effektive sygehuse i udgangspunktet blive sik-
ret mulighed for at kunne producere med højere enhedsomkostning end 
de mere effektive. 
 
Dette kan imidlertid udgøre et uheldigt signal til de sygehuse/-afdelinger, 
som har produceret effektivt i en situation uden takststyring, og samtidig 
vil man ikke automatisk indhøste besparelser på produktion op til det 
hidtidige niveau.  
 
Den logiske konsekvens må derfor være, at de mindre produktive sygehu-
se i en periode stilles over for større krav til årlige produktivitetsforbed-
ringer end de mere produktive sygehuse. Derved kan der over tid sikres 
en gradvis indhentning af de mindre produktive sygehuses produktivitets-
efterslæb og dermed en udligning af afregningsbetingelser. Det vil være 
afgørende for virkningen, at udligningen sker i en realistisk takt og gen-
nemføres konsekvent. 
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Den gradvise udligning af produktivitetsforskellene, der vil følge heraf, 
indebærer principielt en gradvis forøgelse af det aktivitetsafhængige ele-
ment i sygehusenes finansiering, jf. boks. 8.9. 
 
Boks 8.9. Udligning af produktivitetsforskelle via fastlæggelsen af 
grundbevillingerne 
• Udligning af produktivitetsforskelle mellem sygehuse kan ske ved over tid at øge kra-

vene til den aktivitet, der skal præsteres på de mindre produktive sygehuse for at 
fastholde grundbevillingen.  Dermed kan der principielt sikres en gradvis indfasning 
af et aktivitetsafhængigt element.  
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Bilag 1  
Diagnoserelaterede Grupper, DRG1

 
 
DRG – Diagnose Relaterede Grupper – er et casemix-system. Det anven-
des til at systematisere beskrivelsen af de mange forskellige sygdomstilfæl-
de der karakteriserer sygehusenes patienter. Casemix er betegnelsen for 
sammensætningen af patienterne, og de metoder, som patienterne grup-
peres efter, udgør det samlede casemix-system. 
  
Grupperne i et casemix-system skal være klinisk meningsfulde. Det bety-
der, at patienterne i den samme casemix-gruppe i videst mulig omfang 
skal have ensartede sygdoms- og behandlingsmønstre, således at det er 
meningsfuldt at betragte dem under ét ud fra et medicinsk synspunkt. 
  
Hertil kommer, at grupperne skal være ressourcehomogene. Det vil sige, 
at patienter i samme gruppe forventes at påføre sygehusene nogenlunde 
samme økonomiske belastning i form af udgifter til pleje, medicin, opera-
tive indgreb, laboratorieprøver, røntgenydelser mv. 
 
I praksis håndteres et casemix-system som DRG ved at gruppere patien-
terne på grundlag af oplysninger om blandt andet de diagnoser og even-
tuelle operationer, som er knyttet til beskrivelsen af behandlingen af den 
enkelte patient. Dermed dannes den kliniske beskrivelse af patienterne.  
 
Efterfølgende foretages en beregning af de samlede omkostninger, der er 
forbundet med behandlingen af patienterne i de enkelte grupper for at få 
en vurdering af patienternes ressourcetræk. Dette træk anvendes som ud-
tryk for patienternes relative tyngde. 
 
En patient, der har fået foretaget en hofteoperation lægger eksempelvis 
beslag på langt flere ressourcer end en patient, der blot skal have renset et 
sår på knæene efter et styrt på cyklen. Hoftepatienten betragtes derfor 
som tungere end patienten med sår på knæene. 
                                                 
1 Følgende bygger primært på Sundhedsministeriet: Status for udvikling af DRG-
metoden 2000-2001, Sundhedsanalyser 2001:5.  
 



Bilag 1 

183 
 

  
Muligheden for at skelne mellem patienternes tyngde er afgørende, når 
der skal foretages sammenligninger mellem sygehusenes produktivitet, ef-
fektivitet mv. 
  
Introduktionen af DRG-systemet i Danmark i midten af 90'erne var net-
op affødt af et ønske om at kunne foretage sammenligninger af sygehuse-
nes produktivitet under hensyntagen til, at sammensætningen af patien-
terne er forskellige, og at de behandlede patienter dermed har forskellig 
tyngde.  
 
Senere fremkom et politisk ønske om at anvende kendskabet til de om-
kostninger, der er forbundet med de enkelte behandlinger til formindskel-
se af eventuelle barrierer for det frie sygehusvalg, indført i 1993. I 1998 
blev det således besluttet, at betalingen af behandlingen af mellemamtslige 
fritvalgspatienter på basisniveau skulle ske på grundlag af DRG-takster fra 
år 2000.  
 
På basisniveau blev 7 pct. af det samlede antal somatiske heldøgnspatien-
ter og godt 7 pct. af de somatiske ambulante patienter behandlet uden for 
eget amt i 2001. Andelen har været svagt stigende siden fritvalgsordnin-
gens start.  
 
I perioden 1993-1999 bestod afregningen mellem amterne i et fast beløb 
pr. sengedag. Dertil kommer en liste med tillægsbetalinger for 20 om-
kostningskrævende behandlingsydelser mm..  
 
Ved en sådan afregningsmetode tages der imidlertid ikke hensyn til, hvor 
ressourcekrævende en behandling reelt er. Hvis de reelle omkostninger 
ved behandlingen af en fritvalgspatient overstiger det faste beløb, amterne 
modtager som betaling for at behandle denne, så mindskes sygehusenes 
incitament til at modtage sådanne patienter. På denne baggrund blev det 
vedtaget at anvende de nævnte DRG-takster fra år 2000. 
 
Senest er DRG-systemet blev anvendt som redskab for den praktiske 
håndtering af den centrale pulje på 1,5 mia. kr. til finansiering af  merak-
tivitet på sygehusene i 2002. 
 
Ud over at udgøre grundlaget for landsdækkende takster til afregning af 
fritvalgspatienter på basisniveau og redskab til aktivitetsbaseret finansie-
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ring anvendes DRG i lokale ledelses- og informationssystemer og til for-
søg med nye finansieringsmetoder. 
 
Metoderne til håndteringen af det nuværende DRG-system udvikles lø-
bende således, at sygehusenes produktion og omkostninger beskrives så 
præcist som muligt.  
 
Resultatet af dette arbejde er resulteret i udviklingen af et specifikt dansk 
DRG-system, det såkaldte DkDRG. I det danske DRG-system er både 
beskrivelsen af aktiviteten og beskrivelsen af omkostninger ved behand-
ling af somatiske patienter udarbejdet på baggrund af dansk klinisk prak-
sis. Taksterne til afregning af fritvalgspatienter på basisniveau i år 2002 
blev baseret på DkDRG-systemet. Tidligere byggede systemet på et tilpas-
set nordisk system NordDRG. 
  
Arbejdet med at forbedre DRG-metoden udføres i et tæt samarbejde mel-
lem Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, amterne/H:S, de videnska-
belige medicinske selskaber og en lang række sygehuse. 
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Bilag 2  
Organiseringen af det norske sygehusvæsen 
 
Frem til 1. januar 2002 ejedes sygehusene af de 19 fylkeskommuner. 
Undtagelser var dog Rikshospitalet og Radiumhospitalet, der var statsligt 
ejede. Driftsansvaret lå hos fylkeskommunerne, mens størstedelen af fi-
nansieringsforpligtelsen var statens ca. 70-80 pct.  Der var således en 
ustabilitet i systemet på grund af den manglende sammenhæng mellem 
finansieringsansvar og beslutningskompetence.  
 
Den 1. januar 2002 overtog staten sygehusene fra fylkeskommunerne (de 
norske amter) og dannede fem regionale selskaber (Regionale Helsefore-
tak), som har det overordnede ansvar for sygehusvæsenet i deres respekti-
ve regioner. Der er under de 5 regionale selskaber dannet i alt 47 datter-
selskaber (Helseforetak), som er ansvarlige for driften af ét eller flere syge-
huse i afgrænsede lokalområder, jf. boks 1. 
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Boks 1. Organiseringen af det norske sygehusvæsen i hovedtræk efter 
2002-reformen 
Reformen indebærer, at staten har overtaget ejerskabet af sygehusene med virkning fra 1. 
januar 2002. I forbindelse med den statslige overtagelse er der dannet 5 regionale helse-
foretak, som er statsligt ejede. De regionale helseforetak har forsyningsansvaret i forhold 
til alle de sundhedsydelser, som hidtil er blevet varetaget af fylkeskommunerne, f.eks. 
speciallægetjenester. 

Hvert regionalt helseforetak har sin egen bestyrelse, som refererer til Social- og Helsemi-
nisteren/-departementet. Staten udpeger bestyrelserne for de regionale helseforetak. Be-
styrelsesmedlemmerne skal have tilknytning til den pågældende region og relevante kva-
lifikationer. Med undtagelse af repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverside ud-
peges bestyrelsesmedlemmerne ikke ud fra særlige interesser.   

Bestyrelsens opgave er at sikre, at foretakene lever op til de overordnede mål for sygehus-
væsenet, som fastsættes af Stortinget og staten som ejer, jf. nedenstående figur.  

Den organisatoriske struktur i det norske sygehusvæsen efter 2002-reformen 

Regional
Helseforet
ak

Helseforetak

(antal 
separate 
selskaber)

Staten

Regionerne Syd og Øst driver herudover et fælles apotek.

Ø st Syd Vest M idt-
Norge

Nord-
Norge

15 13 5 7 6

 

Under hver af de regionale helseforetak er der dannet i alt 47 lokale helseforetak, som er 
ansvarlige for et eller flere sygehuse mv. De lokale helseforetak er datterselskaber til de 
regionale helseforetak. De regionale helseforetak har således udover det overordnede for-
syningsansvar til opgave at udøve koncernledelse.  

I alt hører der 250 sygehuse, klinikker mv. under de 47 lokale helseforetak. Udgangs-
punktet er, at der i de lokale helseforetak er udpeget bestyrelser, hvor direktøren for 
og/eller en eller flere bestyrelsesmedlemmer fra det regionale helseforetak har sæde. De 
lokale helseforetak har således ansvaret for den daglige drift af sygehusene. 
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Reformen ændrer ikke på antallet af administrative lag, men reducerer 
dog antallet af enheder i de enkelte lag. De regionale helseforetak kan så-
ledes noget forenklet siges at have overtaget fylkeskommunernes hidtidige 
funktion, mens de lokale helseforetak kan siges at have overtaget de enkel-
te sygehuses hidtidige funktion. 
 
De regionale og lokale helseforetak fungerer under vilkår, der på mange 
måder er tilnærmet vilkårene for private virksomheder. Blandt andet er 
selskaberne underlagt årsregnskabsloven og lovgivningen om helseforeta-
kene har mange ligheder med aktieselskabsloven. Der er dog fortsat på af-
gørende punkter væsentlige forskelle i forhold til vilkårene for private 
virksomheder. Væsentligst er, at der i lovgivningen er fastsat, at selskaber-
ne ikke kan gå konkurs. 
 
Herudover er der fra politisk hold opstillet et så stort antal målsætninger 
for de regionale helseforetaks virksomhed i forhold til styring og priorite-
ring af indsatsen indenfor sygehusvæsenet, at det kan bidrage til at skabe 
uklarhed om bestillerrollen. 
 
Ved at staten har overtaget sygehusvæsenet og det fulde finansieringsan-
svar herfor, er der umiddelbart betragtet skabt en bedre sammenhæng 
mellem finansieringsansvar og beslutningskompetence. De regionale hel-
seforetak, som har ansvaret for driften af sygehusvæsenet har imidlertid 
ikke et direkte  finansieringsansvar. De skal således ikke prioritere mellem 
forskellige sektorområder og har ikke mulighed for at opkræve skatter. 
Det har derfor væsentlig betydning, at de regionale helseforetak sikres en 
effektiv tilskyndelse til at prioritere en lønsom drift af sygehusene.  
 
I forbindelse med indførelsen af helseforetaks-reformen har den norske 
regering annonceret behov for en ny udformning af finansieringen med 
særlig henblik på at gøre den forenelig med borgernes muligheder for frit 
valg. 
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Bilag 3  
Den nationale handlingsplan for det svenske 
sundhedsvæsen 
 
Den nationale handlingsplan for sundhedsvæsenet, som blev fremlagt i 
Riksdagsåret 1999/2000 og trådte i kraft i 2001, indebærer, at der afsæt-
tes ca. 9 mia. SKR over perioden 2001-2004 til at afhjælpe en række kon-
staterede problemer i sektoren.  
 
Baggrunden var overordnet, at den ændrede arbejdsdeling som følge af 
nye arbejdsmetoder mv. ikke har afspejlet sig fuldt ud i ressourcefordelin-
gen mellem delsektorerne. I handlingsplanen er således bl.a. påpeget, at: 
 
• Der er problemer med overbelægning på medicinske afdelinger, her-

under som følge af manglende kapacitet i den primærkommunale ple-
jesektor. 

• Primærsektoren har en utilstrækkelig kapacitet, som giver pres på 
akutmodtagelserne på sygehusene. 

 
De 9 mia.kr fordeles når bortses fra 50 mio.kr. i 2001 og 57 mio.kr. i 
hvert af årene 2002-2004 – med 70 pct. til landstingene og 30 pct. kom-
munerne. Der er som led i uddelingen aftalt mellem regeringen, 
Landstingsförbundet og Svenska Kommunför-bundet, at der skal følges 
op på, om de afsatte midler fører til realisering af de ønskede mål. Lands-
tingene skal derfor udarbejde særlige udviklingsaftaler, som der skal følges 
op på hvert år. 
 
Der er yderligere afsat 1,25 mia. Sv.kr. i hvert af årene 2002-2004 til øget 
tilgængelighed til sygehusvæsenet, herunder især til begrænsning af vente-
tider, og til forbedret information til patienter om ventetider og valgmu-
ligheder. Midlerne fordeles mellem landstingene ud fra indbyggerantal og 
udbetales månedsvist. 
 
Der er stillet et indirekte krav om meraktivitet som betingelse for udbeta-
ling af tilskuddene. Landstingene skal således hver især udarbejde planer, 
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der beskriver, hvilke initiativer de vil gennemføre for at mindske venteti-
derne m.v. Senest den 1. november i hvert af årene 2002-2004 skal lands-
tingene aflevere redegørelser, der detaljeret gør rede for:  
 
• Udviklingen i ventetiderne, med fokus på særlige problemområder. 
• Hvilke tiltag, der er gennemført for at mindske ventetiderne, og do-

kumenterer, at samtlige midler er anvendt til ventetidsbegrænsende 
initiativer, og om 

• udviklingen i indrapporteringen til den svenske ventetidsdatabase, og 
om 

• udviklingen i indsatsen for at informere patienterne om ventetider og 
valgmuligheder. 

 
Resultaterne skal drøftes mellem landstingene og regeringen i løbet af no-
vember måned i det pågældende måned. Hvis resultaterne ikke er tilfreds-
stillende, kan det føre til en ændring af det samlede afsatte beløb eller for-
delingen heraf. 
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Bilag 4  
Strukturen i det hollandske forsikringssystem 
og bevillingssystemet 
 
De hollandske forsikringsregler er forholdsvis komplicerede, idet forsik-
ringen er delt i to led, jf. nedenfor: 
 
• En obligatorisk forsikring (AWBZ), som dækker udgifter til langvarig 

pleje og sygehusbehandling samt særligt dyre behandlinger komplice-
rede og  

• en forsikring der dækker ordinære behandlinger. Personer med en ind-
tægt under et vist niveau (afhænger af arbejdsmarkedsstatus) er som 
udgangspunkt dækket via sygekasseloven (ZFW), mens personer med 
højere indkomst henvises til at tegne privat forsikring. 

 
1. led. Loven om særlige sygeudgifter (AWBZ = De Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten) 
AWBZ er en grundlæggende forsikring, som dækker langvarig sygebe-
handling og pleje af ældre samt fysisk og psykisk handicappede. Ordnin-
gen administreres af sygekasserne. Endvidere dækker forsikringen særligt 
dyre behandlinger fx transplantationer. AWBZ er en obligatorisk ord-
ning. Hele befolkningen er derfor dækket af ordningen. Der er delvis 
brugerbetaling for visse af ydelserne. 
 
Præmie: 10,25 pct. af indkomsten, dog skal der maksimalt svares præmie 
af årlig indkomst op til knap 29.000 Euro (2002). 
 
2. led. Ordinære behandlinger/sygekasseloven (ZFW = Zieken-
FondsWet) 
En obligatorisk forsikring mod udgifter til ordinære behandlinger. Forsik-
ringen omfatter udgifter til praktiserende læge, hospitalsophold, medicin 
og fysioterapi. 
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Når bortses fra statsansatte, der er omfattet af en særlig forsikringsord-
ning, er det personens indkomst, der er afgørende for, om man er forsik-
ret via en sygekasse eller et privat forsikringsselskab. 
 
Personer med en indkomst under et vist niveau – niveauet afhænger af 
arbejdsmarkedsstatus - er således i henhold til syge-kasseloven (ZFW = 
ZiekenFondsWet) forpligtet til at tilslutte sig sygekasserne (Zieken-
fondswet). I 2002 gælder eksempelvis følgende indkomstgrænser for løn-
modtagere og selvstændigt erhvervsdrivende: 
 
• Beskæftigede lønmodtagere: 30.700 Euro 
• Selvstændigt erhvervsdrivende: 19.650 Euro 
 
Præmien består af to dele (2002-niveau): 
 
• En indkomstafhængig præmie på 7,95 pct. af indkomsten, hvoraf 6,25 

pct. enheder svares af arbejdsgiveren eller for modtagere af sociale ydel-
ser af den myndighed/institution, der træder i arbejdsgiverens sted. De 
resterende 1,7 pct. enheder svares af den forsikrede. For modtagere af 
alderspension betales dog kun 5,95 pct. af evt. arbejdsindkomst ved si-
den af pensionen. 

• Herudover betales en mindre indkomstuafhængig præmie, som varie-
rer på tværs af forsikringskasserne. 

 
63 pct. af befolkningen er dækket via sygekasserne. Den offentlige forsik-
ring dækker i modsætning til de private forsikringer, der generelt tegnes 
på personniveau, hele husstanden. Der er mulighed for at undlade forsik-
ring af principielle grunde – personer skal imidlertid betale en ekstraskat 
svarende til det beløb, der spares i forsikringspræmie. 
 
Personer med indkomst over de ovennævnte niveauer henvises til at tegne 
forsikring i private forsikringsselskaber. Forsikringsdækningen i de private 
forsikringsselskaber adskiller sig ikke fra dækningen under sygekasserne, 
der er således via lovgivning defineret en standardpakke, som de private 
forsikringsselskaber er forpligtede til at udbyde. Forsikringsselskaberne 
kan ikke afvise at forsikre personer med dårligt helbred og loft over præ-
mierne indebærer, at merudgifterne til disse personer bæres af de øvrige 
forsikringstagere. Præmierne varierer efter arbejdsmarkedsstatus, alder 
osv. Betalingen kan højest udgøre 136 euro pr. måned pr. person – for 
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visse grupper er beløbet mindre. For hvert barn betales eksempelvis kun 
det halve af det beløb, som den forsikrede selv betaler. Personer, der er 
forsikret i private sygekasser, svarer herudover et særligt udligningsbidrag 
til sygekasserne, der skal kompensere sygekasserne for udgifterne til en 
større andel ældre blandt medlemmerne. 31 pct. af befolkningen er dæk-
ket via forsikring i private forsikringsselskaber.  
 
Der er – primært via profitorienterede private forsikringsselskaber - mu-
lighed for at tegne tillægsforsikringer, der kan dække udgifter til alternativ 
behandling, voksentandpleje, kosmetisk kirurgi, garanti for enestue osv. 
Præmierne varierer alt efter forsikringsdækning mv. 
 
Bevillingssystemet frem til nu 
For at kunne kontrollere de samlede sundhedsudgifter har sygehusene si-
den 1983 efter krav fra staten været finansieret via delvise rammebudget-
ter. Ved fastlæggelsen af rammebudgetterne anvendes centralt fastsatte 
stykpriser, dvs. at den økonomiske ramme fastlægges ud fra det forvente-
de patientoptag, jf. boks 1. Tidligere skete afregningen primært med sen-
gedagstakster. Speciallægetjenester har imidlertid været undtaget fra ram-
mestyringen indtil 1999, hvor udgifterne til speciallægetjenester blev inte-
greret i sygehusenes økonomi.  
 
Boks 1. Beskrivelse af fastlæggelsen af nuværende rammebudgetter for 
sygehusene 
Sygehusenes budgetter består af en fast og en variabel del. Den faste del af budgettet er 
bestemt af den geografiske placering og faktorer, såsom antal senge og antal speciallæ-
ger. Den variable del af budgettet fastlægges ud fra aftaler med forsikringsselskaberne på 
baggrund af fire faktorer: Antal sengedage, antal indlæggelser, antal af førstegangs am-
bulante patienter, omfanget af pleje. Enhedspriser for hver af disse faktorer fastlægges 
centralt af en uafhængig institution på baggrund af historiske omkostningsdata. 

Omkring ¾ af speciallægerne på hospitalerne er selvstændigt erhvervsdrivende organise-
ret i partnerskaber. De modtager i dag en fast sum på baggrund af historiske omsæt-
ningsdata og der aftales på den baggrund en bestemt produktion med forsikringsselska-
berne. Tidligere modtog denne gruppe af speciallæger aflønning på baggrund af levere-
de enkeltydelser. De øvrige speciallæger er lønmodtagere med en aflønning fastsat via 
kollektiv overenskomst. 

 

Kilde: Oplysninger fra Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. 
 




