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Danmarks bedste region til 
at levere sundhed og forebyggelse  

Et af de helt store velfærdsområder – og regionens ubetinget største udgiftspost – er 
sundhedsvæsenet, som er udfordret på flere fronter. Danskernes forventninger til 
kvalitet, behandlingstilbud og muligheder stiger hurtigere, end det offentlige kan ho-
norere. 
 
Adgangen til god og hurtig sygdomsbehandling, forebyggelse og sundhed er i toppen 
af danskernes ønskeliste, når det kommer til politiske prioriteringer. Det er der god 
grund til at imødekomme, da hele samfundet tjener på at borgerne har adgang til god 
og hurtig behandling, den nyeste teknologi og de bedste ansatte. 
 
Da der i 2030 vil være 160.000 flere ældre over 80 år, sættes den regionale økonomi 
under pres, da ældre mennesker generelt bruger sundhedsvæsenet mere end perso-
ner i den studie- og arbejdsdygtige alder. Nye behandlingstilbud, medicin og viden 
øger også antallet og omfanget af behandlinger, som tilbydes til den brede befolkning. 
 
Derfor skal vi tænke sundhedsvæsnet med borgeren i centrum. Vi skal værne om det 
frie valg, styrke patientrettighederne og højne kvaliteten ved at sikre gode betingelser 
for vedvarende innovation, udvikling og et stærkt samarbejde mellem offentlige og 
private aktører. Det skal vi af hensyn til den enkelte, men også fordi vi ikke har råd til 
at fortsætte, som vi plejer. Vi skal blive bedre til at levere sundhed af høj kvalitet til 
en bæredygtig pris. Det kan private udbydere hjælpe med – og valgfriheden, som det 
giver, efterspørges af borgerne. Det er ingen selvfølge, at regionen både skal forbruge, 
producere og kontrollere. Ved at være åben over for offentlig-privat samarbejde på 
sundhedsområdet kan vi få mere velfærd og valgfrihed. 
 
Life science- og sundhedsbranchen er kæmpe vækstmotorer for dansk økonomi, og 
for eksporten. Branchen beskæftiger over 218.000 danskere1 på tværs af den offent-
lige og private sektor. Danmark har en global styrkeposition, som kan mærkes i alle 
dele af landet. Ikke blot som velstand og arbejdspladser, men også som velfærd og 
sundhed. Vi skal styrke denne position, fordi Danmark er et sundheds- og life science-
land. Kort sagt skal regionerne stræbe efter at blive de bedste til behandling af pati-
enterne i samarbejde med virksomhederne.  
 
Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implemen-
teres, i alle landets regioner. Dertil kommer en række succeshistorier, der giver ek-
sempler på, hvordan handlekraftige regioner har sikret mere valgfrihed, sundhed og 
forebyggelse til borgerne i samarbejde med private sundheds- og life science-leveran-
dører.  
 

 
1 Danmarks Statistik, tabel RAS300 (2019), Ansatte i Medicinalindustri, Fremstilling af medicinsk udstyr, hospitaler, samt læger, 

tandlæger mv. 



 

info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000 
[Web] 

 ProfilInitialer/DokumentInitialer 
 

Side 2/4 

  
 

Dansk Erhverv anbefaler 
Danskerne skal sikres de bedste og nyeste behandlingstilbud 
Med et sundhedsvæsen i topklasse følger også, at danskerne skal have adgang til de 
mest innovative og bedste behandlinger. Det betyder bl.a., at patienter og sundheds-
væsen skal have adgang til de nyeste og bedste teknologier, medicin og medicinsk 
udstyr. Det kræver dialog mellem det offentlige, det private og patienterne. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• indkøb og ibrugtagning af behandlinger og løsninger skal lægge vægt på Total 
Cost of Ownership (TCO)2, og dermed afspejle den reelle værdi og omkost-
ning for regionen ved at indkøbe eller ibrugtage en bestemt løsning eller tek-
nologi.  

• der sikres transparente muligheder for lancering og ibrugtagning af nye be-
handlinger. 

• der sættes måltal for behandlingstider ifm. ibrugtagning af ny medicin og 
teknologi. Hvis der findes en behandling, skal den ud til patienterne - frem 
for at drukne i bureaukrati. 

• der oprettes en pulje til kompensation for øgede medicinudgifter, på de en-
kelte afdelinger, så afdelingerne ikke ”straffes” for at ibrugtage nye behand-
linger - eller tilsvarende opnå besparelser og effektiviseringer.  

 
Øget valgfrihed og flere muligheder 
Det vigtigste når man bliver syg, må være at blive behandlet så hurtig og godt som 
muligt. Her er et styrket samarbejde med det private erhvervsliv en oplagt løsning for 
bl.a. at nedbringe ventetider og for at sikre en kompetent behandling. Alt for mange 
regionale udbud gennemføres dog på en uhensigtsmæssig måde, som ikke giver det 
bedst mulige udfald for hverken region eller borger. Det resulterer i dårlige løsninger 
og uhensigtsmæssige indkøb, som i sidste ende går ud over hele samfundet. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• patientrettighederne overholdes og styrkes. 

• udbud i højere grad deles op for at sikre forsyningssikkerhed, større konkur-
rence og teknologisikring.   

• opgaver som ambulancekørsel, drift af hospitalsafdelinger- og stuer, scan-
ninger, fødselsforberedelse, standardiserede operationer mv. konkurrence-
udsættes.  
 

Styrket forebyggelse efter COVID-19 
Coronakrisen har været en integreret del af alt, vi har foretaget os i over et år. Især 
sundhedsvæsnet har været konstant påvirket, og valget til landets regionsråd vil alt 
andet lige blive påvirket af den unikke situation, vores sundhedsvæsen har været i. 
Der er både positive og negative erfaringer, som skal tages med videre - særligt når 
det kommer til forebyggelse af sygdomme, og forbedring af folkesundheden. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at:  

 
2 Totalomkostninger, der ikke kun ser på indkøbspris, men også medregner indirekte omkostninger som drift, vedligeholdelse 

og bortskaffelse samt eventuelle gevinster. 
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• regionen samler op på de positive og negative erfaringer omkring forebyg-
gelse, digitalisering, telemedicin, sundhedsdata mv., de har fået under coro-
nakrisen, så de gode kan føres videre. 

• der opstilles forpligtende mål for forebyggelse i et samarbejde mellem kom-
munerne og regionen. 

• der foretages investeringer, som øger folkesundheden generelt og dermed 
sparer omkostninger i det lange løb. 
 

Samarbejde skaber gode forudsætninger for at løse udfordringerne 
Et styrket samspil mellem offentlige og private aktører er en forudsætning for, at vi kan 
løse de udfordringer, som vores velfærdssamfund står overfor. Vi ser ind i en fremtid, 
hvor borgere forventer mere, end det offentlige kan honorere og skattetrykket kan 
bære. Derfor er det nødvendigt, at regionerne samarbejder tæt med de private aktører 
på området.  
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• man prioriterer at efteruddanne og opkvalificere relevante medarbejdere i for-
valtningen, så de har de rette kompetencer til at rykke samarbejdet med det 
private erhvervsliv op på næste niveau.  

• man ved prissætning af den offentlige service husker at indregne alle relevante 
udgifter.  

• regionen i udgangspunktet laver et kontrolbud3 - og ikke en kontrolberegning 
– ved konkurrenceudsættelse. 

 

Handlekraft, der har styrket sundhed og forebyggelse 
Forebyggelse af infektioner sparer mange penge  
Aarhus Universitetshospital har sparet penge, og reduceret sygefravær ved at opruste 
på forbedret hygiejne. Der er store samfundsøkonomiske besparelser ved at forbedre 
hygiejnen på sygehusene, da det mindsker antallet af hospitalserhvervede infektio-
ner, reducerer genindlæggelser og avler hurtigere raskmelding. Sammen med virk-
somheden Sani Nudge har man implementeret deres nye teknologi, som bl.a. hjælper 
med at sikre håndvask og afspritning. Et sygehus med 500 senge, der har 45.000 ind-
læggelser årligt, har omkring 3.150 sygehuserhvervede infektioner. En sygehuser-
hvervet infektion koster i gennemsnit 19.000 kr. Ved at reducere disse med 20 pct., 
sparer hospitalet ca. 12 mio. kr. Dertil kommer besparelser for mindsket sygefravær 
blandt personalet samt mindre indlæggelsestid for patienterne4. 
 
Private virksomheder har spillet en afgørende rolle i corona-teststrategien 
Coronakrisen har været en omfattende udfordring for store dele af samfundet. Det 
gælder også i sundhedssektoren. Det blev på meget kort tid nødvendigt at opbygge 
et stort beredskab, der kunne teste den danske befolkning hurtigt og gnidningsfrit 
med antigentests. Flere forskellige private sundhedsaktører, heriblandt Falck, Copen-
hagen Medical og Carelink, trådte til og fik på rekordtid opbygget et landsdækkende 
netværk af testcentre, hvor danskere i alle dele af landet hurtigt og effektivt kunne 
blive testet for COVID-19.  

 
3 Kontrolbud er, at kommunen laver et reelt bud på opgaven, mens en kontrolberegning er, at kommunen estimerer hvad de 

regner med, det vil koste, at de selv udfører opgaven.  

4 Ny teknologi booster hospitalernes hygiejne. Innovationsfonden, 2020 
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Udbud sikrer flere patienter hurtigere adgang til CT-scanning 
Region Midtjylland har sendt CT-scanning i udbud, og udvider dermed undersøgelses-
mulighederne til de private leverandører. Privathospitalerne kan således hjælpe med 
til, at patienterne i regionen hurtigere tilbydes en scanning, og dermed svar på deres 
lidelser, som kan dække over flere sygdomme i de vitale organer. 
 

Kontaktoplysninger for yderligere spørgsmål og kommentarer 

 
Katrina Feilberg Schounborg 
Sundhedspolitisk fagchef  
+45 6010 1018 
KFS@DANSKERHVERV.DK 
 

Læs mere om sundhed og forebyggelse 
Private sundhedsvirksomheder skal løse flere sundhedsopgaver 
Sundhedsområdet er det område – på tværs af den offentlige sektor – der ubetinget 
rummer det største potentiale for et styrket samarbejde mellem offentlig og privat, og 
dermed også det største potentiale for økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster som 
følge af øget konkurrence. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/sundhed-og-velfard/private-sundhedsvirksomheder-skal-lose-flere-
sundhedsopgaver/ 

 
Hurtig genoptræning er en gevinst for borgerne 
Det er muligt for danske patienter at vælge en privat leverandør til genoptræning efter 
endt sygehusophold, hvis kommunerne ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv 
dage. Og det er en gevinst for borgerne. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/maj/hurtig-genoptraning-er-en-gevinst-for-borgerne/ 

 
Udbudsklinikker er billigere end regionsklinikkerne viser Dansk Erhverv 
I 2014 gjorde man det derfor muligt for private udbydere at overtage ydernumre og 
oprette såkaldte udbudsklinikker i de tilfælde, hvor ingen privatpraktiserende læger 
ønskede at overtage ydernumrene. Regionerne kan desuden selv drive lægehuse ved 
at oprette regionsklinikker. I denne analyse sammenligner vi de praktiserende lægers 
klinikker, udbudsklinikker og regionsklinikker. Link:https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/ny-

heder/2019/september/udbudsklinikker-er-billigere-end-regionsklinikker/ 
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