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Sundhedsøkonomi - eller effektivitet i 

ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsenet 

• Medicinsk effektivitet (efficacy & effectiveness)

• Teknisk effektivitet
• der kan ikke produceres mere eller bedre med de 

eksisterende ressourcer

• der kan ikke produceres de nuværende ydelser (med fast 

kvantitet og kvalitet) med brug af færre ressourcer

• Allokativ effektivitet
• der kan ikke flyttes sundhedsydelser fra en gruppe til 

en anden uden samfundets nytte forringe



Økonomiske evalueringer sammenligninger 

forskellige alternativer

Når forskelle i omkostninger bliver sammenlignet med forskelle

i konsekvenser, er det en marginal analyse

Program A

Program B

Valg

Omkostninger ved A

Omkostninger ved B

Konsekvenser af A

Konsekvenser af B



Sundhedsøkonomisk kriterium for fravalg og 

tilvalg

Marginal omkostning 

Marginal nytte
BA

BA

EE

CC

E

C

Reducer aktiviteter hvor forholdet er stort– i 

princippet indtil det er ens for alle ydelser...



Metoden er jo givet, så hvad har vi af data til at 

putte ind i maskinen…

• Der er stort set ingen sundhedsøkonomiske studier

– Og slet ingen gode…

• Problemet opstår et stykke hen af vejen fordi der ikke 

er en klar definition hvad palliativ behandling er, og 

langt hen af vejen fordi det er uklart hvad alternativet 

er. 



Problemet med alternativet 

• En på 60-70 år bruger det år man dør for ca. 70.000 kr. 
hospitalsudgifter - mod ca. 9.000 kr. for en der ikke 
død

• Variationen er selvfølgelig meget stor, især for de der 
død

• Hvis man ikke laver lodtrækningsundersøgelser, så er 
det svært at sige noget om meromkosntingen



Hvad ville man tilbyde, hvis man fx ikke 

tilbyder behandling på et hospice. 

• Evt. palliativ strålebehandling 

– Men det er for en sundhedsøkonom næppe 

heller omkostningseffektivt

– Hele marginalbegrebet giver så ikke den 

store mening.





Konklusion fra sundhedsøkonomisk 

konferencer inden for området (tænketank)

• ”Recommendations for study included international 

comparative research into the components of care and 

settings, evaluative studies, methodologic 

development and strategies to initiate studies, and 

make better use of data”

• Altså, m.a.o. vi er på bar bund.. 

Journal of Pain and Symptom Management, Volume 38, Issue 1, Pages 4-10

B. Gomes, R. Harding, K. Foley, I. Higginson (2009)



Metodiske problemer 

• Sundhedsøkonomer antager typisk, at en QALY 
er en QALY

– Men alt viden fortæller os, at det ikke gælder 
ved livets afslutning (og begyndelse)

– Og for hvis skyld tilbyder man palliativ 
behandling

• patienten, familien, sig selv. . .



Er det sundhedsøkonomi eller humanisme der 

er brug for?

• Sundhedsøkonomi er støtte til beslutningstagning om, hvordan man 
får mest muligt sundhed for pengene i en bred prioritering

• Men det her handler det jo ikke om her
– Så ikke så underligt at metoden ikke dur..

• Menneskelige dilemmaer kan altså ikke løses med tekniske 
modeller.

– Handler mere om, at vurdere hvad man vil bruge på det område, og 
så bruge pengene bedst muligt, i dialog med der modtager 
behandlingen

– Husk på, at hvis man ikke gør noget, så koster det penge alligevel
• Her kunne der være behov for, at man forsøgte at belyse det lidt 

nærmere…


