Udvikling i aktivitet i forhold til medarbejdere
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Kilde: eSundhed.dk og regionale indberetninger

Pressede hospitaler
Aktiviteten på landets somatiske hospitaler og sygehuse
er steget med mere end 25 procent fra 2009-2015. I samme periode er antallet af medarbejdere steget med mindre end 4 procent. Læger, sygeplejersker og det øvrige
personale på hospitalerne skal altså tage sig af langt flere
patienter og opgaver end tidligere – for eksempel har
de knap 4 procent flere medarbejdere skullet håndtere
35 procent flere ambulante behandlinger fra 2009-2015.

PROGNOSER

Mange flere kronikere og ældre
patienter
•

Hvis behovet for sundhedspersonale skal følge
med stigningen i antallet af ældre patienter,
bliver der behov for 173.000 fuldtidsansatte
i regionerne i 2025 mod knap 120.000 i dag.
(KORA: Fem megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen, 2017)

•

154.000 danskere vil i 2024 lide af mere end én
kronisk sygdom. Det svarer til en stigning på 21
procent over 10 år (KORA).

•

Det samlede demografiske pres på sundhedsvæsenet beløber sig til 1 mia. kr. årligt frem
mod 2025 (Finansministeriet, december 2016)

KRAV

Midler til hospitalerne
Til forhandlingerne med regeringen om regionernes økonomi for 2018 kræver Danske Regioner, at
der prioriteres ekstra midler til driften af landets
somatiske og psykiatriske hospitaler. Det er nødvendigt for at tage forsvarligt hånd om patienterne og håndtere det stigende pres på hospitalerne.
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Flere og flere patienter i psykiatrien
Presset er særligt stort på de psykiatriske afdelinger. Antallet af danskere i psykiatrisk behandling er fra 20112016 steget med 30.600 til i alt 148.500. Det betyder,
at antallet af patienter per medarbejder er forøget med
cirka 9 procent.

Fra en satspuljebevilling til psykiatrien (2015-2018) er der
afsat 300 mio. kr. til at øge kapaciteten på de psykiatriske
hospitaler. For de penge er der ansat mere personale
til de mange ekstra patienter, men det er langt fra nok
til at klare presset. Fra 2011-2016 har der i psykiatrien
været 12 procent flere indlæggelser og 51 procent flere
ambulante kontakter.
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Kilde: Benchmarking af psykiatrien 2015, Danske Regioner

Flere patienter pr. medarbejder
Medarbejderne i
psykiatrien har formået
at tilse og behandle langt
flere patienter, mens
ventetiderne er barberet
kraftigt ned, men
udviklingen kan ikke
fortsætte.
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Kilde: Landspatientregisteret, psykiatri 2010-16 og regionale indberetninger
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