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Agenda 

Hvilke værdier skal vi bygge vores 
velfærdssamfund & sundhedsvæsen 
på? 

Hvad er sundhedsvæsenets store 
udfordringer? 

Perspektiver ved digitale løsninger 



Hvad er velfærdsøkonomi? 
Velfærdsøkonomi handler om, hvordan 
vi kan forbedre tilstanden i 
verden/økonomien, dvs. øge mængden 
af velfærd 

Normativ - i modsætning til beskrivende 
– teori  



Adam Smith 
Adam Smith (grundlægger af økonomisk videnskab)  

frie markedskræfter er selvregulerende, idet enhver, som 
handler i strid med markedets interesser og ønsker, bliver 
økonomisk straffet.  
mennesker agerer egennyttemaksimerende under moralske 
restriktioner 
fortaler for et liberalistisk system med fri konkurrence, men 
med fokus på at adskille stat og erhverv og på at forhindre 
skabelsen af monopoler og karteller.  
Arbejdsdeling (specialisering) på markeder er det bedste 
middel til at opnå øget effektivitet og dermed større generel 
velstand  
(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations (fra 1776)) 

Værdi: individuel nyttemaksimering, valgmulighed, -frihed, 

vækst/materialisme, effektivitet/produktivitet, konkurrence, 

liberalisme, økonomisk vækst, simplicitet 



Vilfredo Pareto 

Pareto definerer i 1894 socialt optimum 
således, at en allokering er optimal, hvis den 
ikke kan ændres på en sådan måde, at ingen 
bliver ringere stillet. 

Pareto var socialist og ville vise, at man i en 
socialistisk økonomi kunne bruge markedet til 
at bytte varer mellem agenter når først man 
fra centralt hold havde fastlagt en retfærdig 
fordeling af goderne  

 



Amartya Sen 
Mener ikke ‘nytte-maksimering’ er et 
tilstrækkeligt mål for velfærd  

Alle individer har krav på et liv med en 
række basale egenskaber, herunder et 
godt helbred og funktionalitet. 

Har givet anledning til begrebet ‘extra-
welfarism’ og fokus på livskvalitet som 
mål 

Værdigrundlag: retfærdighed, sikring af basale rettigheder, ‘livet 

er mere end forbrugsnytte’, livskvalitet, sundhed 



Markedsfejl 
Markedet er teoretisk den ideelle løsning, men fungerer ikke i praksis 
på sundhedsområdet p.g.a.: 
a) Eksternaliteter (externalities), når goder (eller bads) allokeres 
uden om markedet, dvs. uden markedspris. f.eks. forurening (negativ 
eksternalitet) eller nytte af at andre vaccineres (positiv eksternalitet).  
b) Kollektive goder (public goods), er fælles goder (eller bads) for 
alle fordi de er ’non-rival’ og non-excludable’ (consumption of the good 
by one individual does not reduce availability of the good for 
consumption by others; and that no one can be effectively excluded 
from using the good fx publiceret evidens uden patent)  
c) Brud på forudsætninger for fuldkommen konkurrence:  

Standardiserede produkter  
Mange små købere og sælgere som hver især har begrænset 
indflydelse på markedet  
Produktionsresurser er mobile  
Fuld information for køber og sælger (entydig evidens) 

I velfærdsøkonomien har man arbejdet med at finde ud af, hvordan vi 
kan opnå Pareto optimalitet (efficiens) i markedsøkonomien, når der 
findes markedsfejl (teoretiske løsninger på problemet).  



Politisk dilemma 

Det optimale sundhedsvæsen findes 
formentlig ikke 

Afhængig af ‘hvad et samfund tillægger 
mest værdi’ 



Hvad er bedst? 

Mere konkurrence eller mere regulering? 

Marked Hierarki 

Ingen lande er tilsyneladende tilfredse med deres eget sygehusvæsen! Hverken de mere 

markedsorienterede eller de offentlige organisationsformer fungerer problemfrit. 

Værdier: fx maksimal nytte 

ved maksimal mængde, 

valgmuligheder, individuel 

frihed, effektivitet, 

konkurrence, simplicitet ….., 

Værdier:  fx: lighed, 

retfærdighed, sikring af 

basale rettigheder, styring, 

objektivitet …..,  

Principles for ‘good governance’ fx transparancy, rule of law, participation, 

responsiveness, consensus oriented, accountability, no corruption etc.  



Innovation der giver værdi bør 
prioriteres 

 

Markedet fejler dvs de bedste løsninger 
implementeres ikke ‘af sig selv’ 



Udfordring:  
Stigende sundhedsudgifter 

Er sundhed et luksusgode? 

 



Sundhedsvæsenet under pres 

Kilde: Danske Regioner 2011 



Årsager til stigende udgifter 

Sundhedsudgifter i % af BNP er stigende i alle 
lande 

Stigende antal ældre 

Ny medicinsk teknologi 

Forventninger i befolkningen 

Sundhedsprofessionelles forventninger 

 



Vækst i antal ældre 

Kilde: Danmarks Statistik 2006 



Faktorer som forøger udgifter 

Gray M, 2009 



Transformation af akut 
sygdom til kronisk sygdom 

En vigtig driver for stigning i kronisk 
sygdom er sundhedsvæsenets evne til 
at transformere livstruende sygdom til 
kronisk tilstand 

(eksempler er diabetes, apopleksi, 
hjerte-kar sygdom, HIV/AIDS, 
antidepressants/antipsycotics, flere 
kræftsygdomme m.m.) 



Udvikling over tid 
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Ekstra: DK som løsningen på 
USA’s problem? 

”We will have to look toward European health care systems for 
effective means of dealing with costs” 

There are many good ideas for controlling escalating costs, but 
most are theoretical and do not past the test of practical and 
politically acceptable. 

We cannot effectively control costs unless we change the 
underlying cultural premises. 

American health care is radically American: individualistic, 
scientifically ambitious, market intoxicated, suspicious of 
goverment, and profit-driven. 

(50% of the annual increase are due to new technologies) 

Kilde: Callahan: Taming the beloved beast, 2009 

Påstand: de fleste lande bruger penge på aktiviteter/innovation i 

sundhedsvæsenet, som ikke tilfører meget værdi 



Udfordring: Kvalitetsproblemer 
Knowing-doing gab: Kun 20-60% får optimal 
behandling  

Fejl, undladelser, komplikationer og bivirkninger er 
ligeså stort et problem i DK (og i Europa) som i 
USA.  

9,0 pct. af indlæggelserne er hændelsesbelastede. Fire ud 
af 10 utilsigtede hændelser kunne være forebygget. 

Konsekvenser (Danmark - skønsmæssigt) 

Antal utilsigtede hændelser >100.000/år 

Antal forebyggelige dødsfald  >3.500/år 



Amerikanske opgørelser 
”The four medical induced problems” er tredje største 

dødsårsag og langt flere end trafikdrab 
(Markle&McCrea, 2008) 

Medical errors skyld 44.000-88.000 dødsfald/år ($17-29 
mia/år) 

Institut of Medicine ”To err is human”, 1999 

Adverse reactions to drugs skyld i 106.000 dødsfald/år  

Lazarou J (JAMA, 1998) 

Hospital acquired infections skyld i 88.000 dødsfald ($4,5 
mia/år) 

National Nosocomial Infections Surveillance, 1995 

”Unnecessary surgery” skyld i 16.000 dødsfald ($3.9 mia/år) 

US House of Representatives, 1974 



Hvor stort er presset på det 
danske sundhedsvæsen?  

• Årlig produktion: 
– 1,4 mio udskrivninger fra sygehus/år 

– 7,6 mio ambulante besøg på sygehus/år 

– 1,1 mio operationer/år 

• 1,8 millioner danskere lider i dag af 
kronisk sygdom (voksende antal) 

• Stadig mange uden diagnose og 
behandling (eksempelvis anslås 200.000 at 
have diabetes uden at være i behandling) 

 

 



Potentialet i nye digitale løsninger 
Til gavn for patienterne (mere sundhed og 
livskvalitet, forbrugernytte og lighed) 

Lavere udgifter (stort potentiale for 
besparelser) og reduceret behov for 
arbejdskraft (forudsigelser om mangel på 
arbejdskraft i fremtiden) 

Bedre kvalitet 

Ny vækstmotor (stort internationalt 
markedspotentiale) 



Risiko for ”værdi-forringelse” i 
sundhedsvæsenet? 

Det oprindelige 

udgangspunkt 

Den velfærdsteoriske 

fortolkning 

De moderne 

‘perverterede værdier’ 

Nyttemaksimering 

 

 

Lighed 

 

 

Rettigheder 

Krævementalitet  

 

 

Jante-lov 

 

 

Ansvarsforflygtigelse 

 

Vi skal turde stille krav om og til innovation i 

sundhedssektoren– og kræve maksimal værdi for pengene! 


