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Demografi/mængdeudvikling sundhed 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Sundhed 1.650 1.650 1.650 1.650

I alt 1.650 1.650 1.650 1.650
 
 
Resume: 
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet - med afsæt i 
budgettet for 2019 og Finansloven for 2020 - at kompensere alle velfærdsområderne for 
det demografiske udgiftspres. Regeringen har tilkendegivet, at man også i de kommende 
år vil kompensere kommunerne for vækst i demografi.  
 
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev 
til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe den 
demografisk betingede udgiftsvækst, jf. nedenfor.  
 
Erfaringen fra først kvartal 2020 tyder ikke på, at disse afdelingsvise tiltag i sig selv kan 
løse det demografiske pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i 
serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede 
kvalitetsstandarder.  
 
Sagsfremstilling: 
 
På Sundhedsområdet betyder den demografiske udvikling, dels at der vil komme flere 
genoptræningsplaner, at der vil være flere komplekse borgerforløb samt en større 
kronikerbyrde. Alt sammen med et stigende udgiftspres til følge. 
 
Sundhedsafdelingen 
På sundhedsområdet betyder den demografiske udvikling, at der gennem de senere år er 
sket en markant forøgelse i antallet af borgere som efter sygehusindlæggelse modtager 
genoptræning i kommunen (Sundhedslov §140). Der er tale om ydelser, der visiteres af 
sygehuset men udføres og finansieres af kommunen.   
 
Som det ses herunder, er antallet af genoptræningsplaner i alt steget med 115 pct. siden 
kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Denne udvikling forventes af fortsætte i de 
kommende år.  
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Den demografiske udvikling betyder således, at sundhedsafdelingen er udfordret af 
tilrettelæggelse og gennemførelse af langt flere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, 
bl.a. affødt af stigende ældrebefolkning og flere borgere med kronisk sygdom.  
 
Denne udvikling har de seneste år givet anledning til merudgifter på sundhedsområdet 
og beregnet med afsæt i regnskab 2020 forventes et samlet udgiftspres på området på 
1,65 mio. kr. i 2021. 
 
Sundhedsafdelingens budget har hele tiden været rammestyret og der kan derfor ikke 
henvises til en tidligere anvendt demografireguleringsmodel. Budgettet er dog på samme 
måde som ældreområdets budget direkte påvirket af den demografiske udvikling og det 
forhold, at afdelingen ikke har indflydelse på visitationen.  
 
Baseret på aktivitetsudviklingen og den løbende budgetopfølgning estimeres, at der er 
behov for 1,65 mio. kr. som følge af demografiske udfordringer. 
 
I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Sundhedsafdelingen med forskellige 
tiltag som skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver sunde og 
selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter, og det er ikke 
muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.  
 

 Forebyggelse 
 Sygdomsmestring 
 Rehabilitering 
 Selvhjulpenhed / active daily living 
 Digitale sundhedstilbud 
 Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi 
 Nye tilbud for senhjerneskadeområdet 

 
Det bemærkes, at nøgletal for KL (2020) viser, at Svendborg kommunes udgifter til 
genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger på et lavt niveau sammenlignet med 
andre kommuner, idet 79 kommuner havde større udgifter pr. borger.  
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Afrunding 
Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da 
presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske 
initiativer i forhold til at løfte opgaven.  
 
Såfremt budgetterne ikke demografireguleres vil det være vanskeligt fortsat at leve op til 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
  
Påvirkning på andre områder:  
Indsatserne understøtter arbejdet i sundhedsafdelingen. 
 
Økonomi:  
I beregningerne er der taget højde for det demografiske pres i 2021 og det efterslæb, 
der er konstateret i regnskab 2019.  
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