
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 28. august stillet følgende spørgsmål 

nr. 69 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 69:  

”Ministeren bedes redegøre for de tilrettede driftsudgifter for hhv. psykiatri og 

somatiken. Udgifterne bedes fordelt per år i perioden 2010 til 2018 og fordelt på 

udgifter pr. patient. Tallene skal være sammenlignelige.” 

 

Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Spørgsmålet forstås som om der søges en opgørelse over de tilrettede driftsudgifter 

(DTD) for hhv. psykiatri og somatik opgjort i pr. patient i perioden 2010 til 2018. 

Til grund for besvarelsen er det søgt – i det omfang det har været muligt – at gøre 

opgørelserne i forhold til udgifter, antal patienter og udgifter pr. patient i hhv. 

somatikken og psykiatrien sammenlignelige. 

 

I forhold til udgifterne er derfor anvendt samme kilde til såvel psykiatri og somatik. 

I forhold til opgørelserne af antal patienter skal tages et betydeligt forbehold for, at 

det ikke har været muligt at foretage en standardisering. Det betyder, at sammenlig-

ning af antal patienter over tid og på tværs af områder ikke kan foretages helt retvi-

sende. Det er således ikke blevet vurderet, om den gennemsnitlige patient har 

samme sygdomsbyrde i de forskellige år.  

 

Ligeledes skal det bemærkes, at der kan være betydelige forskelle i rammevilkår i for-

hold til bl.a. ny teknologi og bedre behandlingsmetoder, herunder produktivitetsfor-

bedringer, på tværs af områder og over tid. 

 

Samlet set indebærer ovenstående forbehold, at man skal være yderst varsom med 

at udlede konklusioner om serviceniveau og lignende på baggrund af en sammenlig-

ning af udgiftsopgørelser pr. patient på tværs af områder og over tid. 

 

Med forbehold for ovenstående viser tabel 1 regionernes tilrettede driftsudgifter pr. 

patient for de somatiske og psykiatriske sygehuse i perioden 2010-2018 (2019-priser).  
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Side 2 

Tabel 1 

De Tilrettede  Driftsudgifter (DTD)  pr. hhv. somatisk og psykiatrisk patient, 2019-pl 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DTD pr. patient, 1.000 kr.                 

Somatik 25,6 25,0 25,7 25,6 25,0 24,6 24,7 24,7 24,4 

Psykiatri 69,1 68,9 67,2 65,7 61,8 60,5 62,1 59,5 59,8 

Anm.: Udgifterne er opgjort på baggrund af "De Tilrettede Driftsudgifter". Antallet af unikke patienter i somatikken og psykiatrien er i 2011-2017 opgjort i 'Ud-
valgte nøgletal for det regionale Sundhedsvæsen 2009-2017', men er for aktivitetsåret 2018 opgjort på baggrund af DRG-grupperet LPR pr. 10. marts 2019 i 
takstsystem 2018. De tilrettede driftsudgifter (DTD) er korrigerede regnskabstal for hospitaler og regioner indberettet til centraladministrationen og bruges til 
DRG og DAGS-takstberegning og produktivitetsopgørelser.  
Grunddata er ved indberetning de udgifter, der er en forudsætning for at behandle patienter både på somatiske og psykiatriske sygehuse. Grunddata tilrettes 
efterfølgende af Sundhedsdatastyrelsen og regionerne med henblik på sammenlignelige data på tværs af sygehuse og det skal bemærkes, at de ikke er 
omfattet af samme kontrol, revision og valideringsprocedure, som de officielle Danmarks Statistik regnskaber.  
Det skal bemærkes at DTD tallene for 2010 er fremkommet på basis af opgørelsen 2011, hvor historiske tal fremgår. Der kan derfor være mindre afvigelser. 
 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen  

 

Det bemærkes, at udgifterne er opgjort på baggrund af "De Tilrettede Driftsudgifter" 

(DTD). Antallet af unikke patienter i somatikken og psykiatrien er i 2011-2017 opgjort 

i 'Udvalgte nøgletal for det regionale Sundhedsvæsen 2009-2017', og er for aktivitets-

året 2018 også opgjort på samme måde på baggrund af DRG-grupperet LPR. Tallene 

er sammenlignelige og udgifterne pr. patient er beregnet ved at dividere udgifterne i 

alt med antallet af patienter.  

 

Ydermere bemærkes, at næste udgivelse af 'Udvalgte nøgletal for det regionale Sund-

hedsvæsen 2009-2018' vil der blive offentliggjort reviderede opgørelser for antal be-

handlede patienter for hele perioden.  
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