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SUNDHEDSSEKTOREN OG SAMFUNDSØKONOMIEN 
 

af Peter Birch Sørensen 
 

 
Et sundhedspolitisk regimeskifte 
 
     Udviklingen i den danske sundhedssektor i det forgangne årti har været særdeles markant. 
Sundhedsudgifterne er steget væsentligt hurtigere end nationalproduktet siden år 2000, og 
antallet af private sundhedsforsikringer er vokset fra næsten ingenting til over 1 million, sti-
muleret af indførelsen af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Fra poli-
tisk hold har der været et stærkt fokus på at nedbringe ventelisterne i hospitalsvæsenet og 
styrke patienternes rettigheder. Det har bl.a. ført til indførelse af først det frie sygehusvalg og 
siden det udvidede frie sygehusvalg, der på nogle områder giver patienterne ret til behandling 
på et privat hospital, hvis de ikke kan tilbydes behandling på et offentligt hospital inden for 
en måned. 
     Alt i alt har Danmark bevæget sig fra et system med en ret stram økonomisk rammestyring 
af sundhedsvæsenet i retning af et system, hvor aktiviteten og udgifterne på sundhedsområdet 
i højere grad er styret af borgernes efterspørgsel efter sundhedsydelser. Det kan derfor ikke 
overraske, at sundhedsudgifterne i de senere år er vokset langt hurtigere end tidligere. Udvik-
lingen har været så bemærkelsesværdig, at det er berettiget at tale om et sundhedspolitisk 
regimeskifte. Det rejser et afgørende spørgsmål: Hvordan finansierer vi fremtidens sundheds-
væsen? Det spørgsmål vender vi tilbage til, når vi har set nærmere på fremtidsperspektiverne 
for sundhedsudgifterne. 
 
 
Hvad driver sundhedsudgifterne? 
 
     De seneste års sundhedspolitiske regimeskifte kan illustreres med et par tal. I de sidste 15 
år har der været en gennemsnitlig årlig mervækst på 0,3 pct. i de offentlige sundhedsudgifter 
ud over det, der kan forklares med den almindelige indkomststigning og den ændrede alders-
sammensætning af befolkningen. Men ser man alene på det seneste årti, har mervæksten i 
sundhedsudgifterne været hele fire gange så stor, dvs. 1,2 pct. om året. 
     Det er dog ikke kun i Danmark, at sundhedsudgifterne vokser hurtigere end nationalpro-
duktet (BNP).  Den samme tendens finder man i udlandet, som det fremgår af Figur 1, hvor 
væksten i BNP er afsat ud ad førsteaksen, og væksten i sundhedsudgifterne måles op ad an-
denaksen. Faktisk ser man, at Danmark fra 1970 til 2006 har haft en forholdsvis beskeden 
mervækst i sundhedsudgifterne sammenlignet med de fleste andre lande. Det skal ses på bag-
grund af, at de danske sundhedsudgifters andel af nationalproduktet lå på et internationalt set 
højt niveau i 1970. I den efterfølgende periode frem til årtusindskiftet steg de danske sund-
hedsudgifter kun en anelse mere end BNP, hvorimod mervæksten i de fleste andre lande var 
væsentligt større. Men fra omkring 2000 er mervæksten i de danske sundhedsudgifter som 
sagt accellereret.  
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Figur 1. Årlig real vækst i sundhedsudgifter og BNP pr. indbygger fra 1970 til 2006 
 

  
 
Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, Efterår 2009, s. 177. 
 
     Udviklingen i sundhedsudgifterne drives dels af demografiske effekter og dels af vel-
standseffekter. De demografiske effekter hidrører fra ændringer i befolkningens fertilitet, 
sygelighed og gennemsnitlige levetid. I de kommende år når de store årgange fra 1940’erne 
op i de ældre aldersgrupper, hvor borgerne trækker forholdsvis meget på sundhedsvæsenet. 
Det trækker i retning af øgede sundhedsudgifter. 
     Tendensen til stigning i den gennemsnitlige levetid vil også øge antallet af borgere i de 
ældre aldersgrupper. Umiddelbart kunne man derfor tro, at også den længere levetid vil øge 
de fremtidige sundhedsudgifter. Den seneste rapport fra ”de økonomiske vismænd” undersø-
ger, om det faktisk forholder sig sådan. Rapporten har forsøgt at fremskrive sundhedsudgif-
terne og har til det formål indhentet registeroplysninger om udgifterne ved hospitalsbehand-
ling, psykiatrisk behandling, medicintilskud og sygesikringsydelser. Ved brug af disse data er 
der foretaget en statistisk analyse af sammenhængen mellem de offentlige sundhedsudgifter 
til den enkelte borger og vedkommendes alder, køn samt den tidsmæssige afstand til den på-
gældendes dødstidspunkt. Analysen viser, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter i meget høj 
grad afhænger af afstanden til dødstidspunktet. Samfundets sundhedsudgifter til den enkelte 
borger udgøres i stort omfang af de såkaldte terminaludgifter, der afholdes i de sidste år før 
døden. 
     Dette er næppe overraskende for personer med indsigt i sundhedsvæsenet, men vismæn-
denes analyse giver mulighed for at kvantificere betydningen for sundhedsudgifterne af de 
enkelte borgeres alder såvel som deres forventede tidsmæssige afstand til døden. Dermed 
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bliver det også muligt at kvantificere virkningen på sundhedsudgifterne af den forventede 
fremtidige stigning i den gennemsnitlige levetid. 
     Denne effekt er illustreret i Figur 2, der viser de gennemsnitlige (forventede) sundhedsud-
gifter for kvinder i forskellige aldersgrupper i henholdsvis 2006, 2050 og 2100. Figuren byg-
ger på den seneste prognose for udviklingen i den gennemsnitlige restlevetid for kvinder på 
forskellige alderstrin (for mænd fås et lignende billede). Den stigende levetid betyder, at de 
høje terminaludgifter til behandling af patienter i de sidste leveår vil indtræffe på stadigt høje-
re alderstrin. For gruppen af ældre medborgere vil de gennemsnitlige sundhedsudgifter på et 
givet alderstrin derfor være faldende over tid, som det fremgår af Figur 2, hvor kurverne for 
sundhedsudgifternes aldersafhængighed gradvis rykker mod højre. De økonomiske vismænd 
kalder dette fænomen for ”sund aldring”, da levetidsstigningen i høj grad afspejler, at den 
gennemsnitlige sundhedstilstand forbedres, hvorved der på hvert alderstrin (forud for termi-
nalfasen) bliver færre behandlingskrævende patienter. 
     Som sagt vil den længere levetid øge antallet af borgere i de ældre aldersgrupper, der 
trækker forholdsvis meget på sundhedsvæsenet, men virkningen heraf på sundhedsudgifterne 
vil altså delvis blive modvirket af den ”sunde aldring”. Dertil kommer en anden virkning af 
længere levetid, der skyldes det velfærdsforlig, som Folketinget indgik i foråret 2006. Ifølge 
forliget vil efterløns- og folkepensionsalderen gradvis blive hævet fra 2019 henholdsvis 2025 
og fremefter i takt med stigningen i den gennemsnitlige restlevetid for de 60-årige. Dermed 
vil den stigende restlevetid øge arbejdsstyrken og nationalproduktet. Dette trækker yderligere 
i retning af, at den stigende levetid ikke nødvendigvis øger sundhedsudgifternes andel af 
BNP. 
 
Figur 2. Effekten af længere levetid på fremtidige aldersbetingede sundhedsudgifter pr. per-
son (kvinder) 
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Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, Efterår 2009, s. 205. 
 
     Velstanden i et samfund har stor betydning for sundhedsudgifterne, hvilket fremgår af, at 
sundhedsudgifterne i de industrialiserede lande stiger hurtigere end den samlede produktion 
og indkomst, jf. Figur 1. Dette kan skyldes, at sundhed er et ”luksusgode” i den forstand, at 
efterspørgslen efter sundhedsydelser vokser hurtigere end indkomsterne. Det kan også skyl-
des, at øget velstand går hånd i hånd med fremkomsten af nye og dyrere behandlingsmulig-
heder. Endelig kan det skyldes, at sundhedsydelser over tid bliver dyrere i forhold til andre 
goder, fordi dele af sundhedssektorens produktion er meget arbejdsintensiv og ikke giver de 
samme tekniske muligheder for produktivitetsfremskridt, som man f.eks. har i industrien. 
Empirisk er det svært at udskille disse effekter fra hinanden. Hvorom alting er, så har der 
historisk været en mervækst i sundhedsudgifterne i forhold til den udvikling, der kan forkla-
res alene med demografien og den generelle indkomststigning. 
     Hvor stor betydning har de nævnte demografiske effekter og velstandseffekter for de 
fremtidige sundhedsudgifter? Svaret fremgår af Figur 3, der viser vismændenes forsøg på at 
fremskrive sundhedsudgifterne til 2050. Den røde kurve forneden i figuren viser et hypotetisk 
forløb, hvor den gennemsnitlige restlevetid på alle alderstrin antages uændret i forhold til i 
dag, og hvor sundhedsudgifterne pr. person i hver aldersklasse kun får lov at vokse i takt med 
den almindelige reallønsfremgang. På trods af denne antagelse om en mervækst på 0 ser man, 
at sundhedsudgifternes andel af nationalproduktet vil stige fra omkring 6,8 pct. i dag til over 
8 pct. i 2050. Stigningen skyldes ændringer i befolkningens alderssammensætning, idet ande-
len af ældre vokser som følge af den historiske udvikling i fertiliteten. 
     Den grønne kurve forneden i Figur 3 viser den forventede udvikling i sundhedsudgifterne, 
når man fortsat ikke regner med en mervækst i forhold til den almindelige reallønstigning, 
men når man tager højde for den forventede levetidsstigning og den hermed forbundne ”sun-
de aldring”. Det ses ved sammenligning med den røde kurve, at levetidsstigningen stort set 
ikke vil påvirke sundhedsudgifternes andel af BNP. Det skyldes de tidligere nævnte forhold, 
at sund aldring indebærer lavere sundhedsudgifter pr. person på et givet alderstrin forud for 
terminalfasen, samt at Velfærdsforliget medfører en stigning i arbejdsstyrken i takt med den 
længere levetid. 
     Den blå kurve i figuren viser effekten af at indregne en mervækst i sundhedsudgifterne pr. 
person på 0,3 pct. pr. år ud over den almindelige reallønsvækst samtidigt med, at der tages 
højde for alle ventede demografiske ændringer. Mervæksten på 0,3 pct. pr. år svarer til den 
gennemsnitlige mervækst, som kan konstateres over de seneste 15 år i Danmark. Med en så-
dan mervækst stiger de offentlige sundhedsudgifters andel af BNP med knap 3 procentpoints 
frem mod 2050, svarende til ca. 50 mia. kr. i dagens priser. Det skal sammenholdes med, at 
de offentlige sundhedsudgifter i 2008 var på knap 125 mia. kr. 
     Den øverste brune kurve i Figur 3 viser, at sundhedsudgifternes andel af BNP vil stige 
med hele 4 procentpoints svarende til ca. 70 mia. kr. i dagens prisniveau, hvis man i stedet 
antager en årlig mervækst på 0,6 pct. Bemærk, at dette kun er halvdelen af den mervækst, vi 
har konstateret i Danmark i de seneste 10 år som følge af det sundhedspolitiske regimeskifte. 
På den baggrund kan man ikke udelukke, at en videreførelse af den nuværende sundhedspoli-
tik vil medføre en endnu større stigning i sundhedsudgifternes andel af nationalproduktet end 
den, der fremgår af den øverste kurve i Figur 3. 
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Figur 3. Offentlige sundhedsudgifter i procent af BNP 

 
 
Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi, Efterår 2009, s. 220. 
 
 
 
Hvilke løsningsmuligheder er der? 
 
     Den seneste vismandsrapport diskuterer på ovenstående baggrund, hvordan de fremtidige 
økonomiske udfordringer for sundhedssektoren kan håndteres, herunder hvordan sektoren 
kan finansieres fremover. For det første er det naturligt at overveje, om væksten i sundheds-
udgifterne kan bremses ved at effektivisere produktionen af sundhedsydelser. I den offentlige 
debat diskuteres ofte, om sundhedsvæsenet kan effektiviseres ved, at man i højere grad lader 
offentlige såvel som private udbydere konkurrere om retten til at levere de skattefinansierede 
sundhedsydelser. Sundhedsydelser er imidlertid meget forskellige. Visse typer af behandlin-
ger kræver brug af dyrt og avanceret hospitalsudstyr og/eller et omfattende vagtberedskab 
og/eller en højt specialiseret lægefaglig viden. På disse områder vil der typisk være udpræge-
de stordriftsfordele, der i et lille land som Danmark kun levner plads til ganske få udbydere af 
ydelsen. Dermed bliver det meget svært eller umuligt at etablere en konkurrencesituation, 
hvor alternative udbydere konkurrerer om retten til at udføre behandlingerne. 
     Etablering af markedsvilkår med effektiv konkurrence er lettest, hvor ydelsen ikke er spe-
cialiseret eller ekstraordinært kapitalintensiv (”udstyrstung”) og samtidigt er veldefineret. 
Dette peger i første omgang på plejeintensive forløb og planlagte basiskirurgiske indgreb. I 
2003 beslaglagde kirurgiske indgreb ( herunder også de mere komplicerede indgreb) i alt 13 
procent af de samlede hospitalsudgifter. Det tyder på, at kun en begrænset del af de samlede 
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aktiviteter på sundhedsområdet er egnet til konkurrenceudsættelse. Det er naturligvis ikke et 
argument mod forsøg på effektivisering af produktionen i sundhedsvæsenet, men det under-
streger, at problemet vedrørende den fremtidige finansiering af sundhedsudgifterne ikke rea-
listisk kan løses alene ad den vej. 
     Et andet bidrag til løsning af finansieringsproblemet kunne være at indføre mere brugerbe-
taling for sundhedsydelser. Det ville dels give flere penge i den offentlige kasse, og dels kun-
ne det dæmpe efterspørgslen efter sundhedsydelser. Ifølge sundhedslovens formålsparagraf 
skal der imidlertid være let og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere. En markant 
øget brugerbetaling ville utvivlsomt indebære en økonomisk begrænsning på fattige medbor-
geres adgang til sundhedsvæsenet og dermed stride mod sundhedslovens formål. Der er der-
for næppe basis for et væsentligt større finansieringsbidrag fra brugerbetaling, der i dag fi-
nansierer ca. 15 pct. af sundhedsudgifterne.  
     Den seneste vismandsrapport foreslår imidlertid, at man overvejer en omlægning af bru-
gerbetalingen, der i dag primært omfatter ydelser fra tandlæger og fysioterapeuter samt køb af 
medicin, mens der ikke er brugerbetaling på f.eks. skadestuebesøg og hospitalsmad, i mod-
sætning til situationen i de andre nordiske lande. Hvis den samlede brugerbetaling på sund-
hedsområdet blev spredt mere ligeligt ud på de forskellige ydelser, så der f.eks. ligesom i 
Norge og Sverige skulle betales et vist beskedent beløb for skadestuebesøg, hospitalsmad og 
almindelige lægebesøg, kunne det have den gavnlige virkning, at eventuelle ”overflødige” 
besøg hos læger og skadestuer blev elimineret. Dog bør betalingen naturligvis være så lav, at 
den ikke afholder patienter med reelle behov fra at søge læge eller skadestue. 
     I mange andre lande benyttes obligatoriske sundhedsforsikringer eller obligatoriske løn-
modtager- og arbejdsgiverbidrag som et alternativ eller supplement til skattefinansiering af 
sundhedsvæsenet. Ifølge vismandsrapporten er der dog ingen tegn på, at obligatoriske sund-
hedsforsikringer dæmper udgiftspresset, snarere tværtimod. Det skyldes måske, at borgerne 
under et forsikringssystem presser mere på for at få de sundhedsydelser, de mener sig beretti-
gede til i kraft af deres præmiebetaling. Dertil kommer, at det giver ekstra administrations-
omkostninger at opkræve præmier for sundhedsforsikringer i tillæg til den eksisterende skat-
teopkrævning. 
     I lande med obligatoriske sundhedsforsikringer/arbejdsmarkedsbidrag er personer med 
svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning undertiden dårligere dækket end under et skattefi-
nansieret sundhedsvæsen, hvor alle patienter har samme rettigheder. En fordel ved et forsik-
ringsbaseret system kunne dog være, at det åbner op for at give den enkelte valgmuligheder 
med hensyn til, hvor meget man vil dække sig ind over for risikoen for sygdom og plejebe-
hov mm. En anden fordel kunne være, at forsikringspræmien evt. ikke opfattes som en skat 
og derfor ikke hæmmer arbejdsudbuddet på samme måde som de generelle skatter, hvis der 
er en nær sammenhæng mellem forsikringspræmien og de sundhedsydelser, man er berettiget 
til. Disse fordele opnås imidlertid på bekostning af en skævere fordeling, dels fordi sund-
hedsvæsenet ikke længere medfinansieres af den progressive indkomstskat, og dels fordi  
ikke alle får lige adgang til sundhedsydelser. Valget mellem et forsikringssystem (med mu-
lighed for valg mellem forskellige dækningsgrader) og et skattefinansieret sundhedssystem 
afhænger derfor afgørende af, hvor megen vægt man tillægger de fordelingspolitiske hensyn i 
forhold til ønsket om valgmuligheder for den enkelte. Udgiftspresset vil formentlig blive stør-
re ved overgang til et forsikringsbaseret system. Dertil kommer, at et forsikringsbaseret sy-
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stem med omfattende valgmuligheder forekommer uforeneligt med kravet i den gældende 
sundhedslov om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. 
     På den anden side forekommer det rimeligt, at borgerne gennem private tillægsforsikrin-
ger kan købe sig til en bedre dækning med sundhedsydelser end den, der tilbydes via det of-
fentlige sundhedsvæsen. Spørgsmålet i den forbindelse er imidlertid, om private sundhedsfor-
sikringer skal subsidieres af det offentlige, som det i dag sker i kraft af skattefriheden for ar-
bejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Vismændene har foreslået, at disse forsikringer bør 
være almindeligt skattepligtige. Begrundelsen er først og fremmest det generelle princip i 
skattelovgivningen, at al indkomst bør beskattes, herunder også naturalindkomst såsom fryn-
segoder. Hvis man ikke følger dette princip, tilskynder man til, at en stadigt større del af løn-
nen udbetales som skattefrie frynsegoder. Derved forvrides valget mellem forskellige afløn-
ningsformer, og velfærdsstatens finansieringsgrundlag udhules. Et supplerende argument for 
at ophæve skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er, at forsikringerne 
ofte omfatter ydelser som f.eks. zoneterapi, massage og periodiske sundhedscheck, som det 
offentlige normalt ikke yder tilskud til. Dermed er der ingen garanti for, at de private sund-
hedsforsikringer aflaster det offentlige sundhedsvæsen. 
 
 
Ledvogterfunktionen og den kommunale medfinansiering 
 
     Den praktiserende læge har en vigtig funktion som ledvogter i sundhedsvæsenet. Det er 
den praktiserende læge, der sammen med patienten afgør, om sidstnævnte skal behandles på 
stedet, indlægges på hospital eller f.eks. behandles af en privatpraktiserende speciallæge. Den 
praktiserende læges henvisningspraksis har således stor betydning for udgifts- og aktivitets-
niveauet på sygehusene. 
     Kommunerne kan evt. påvirke henvisningspraksis ved at opfordre til, at de praktiserende 
læger vælger den billigste behandlingsform, der er lægefagligt forsvarlig. Kommunerne bi-
drager i dag til finansieringen af regionernes sundhedsudgifter, dels gennem et fast grundbi-
drag, og dels gennem et aktivitetsafhængigt bidrag, der bl.a. omfatter medfinansiering af 
ydelser fra de alment praktiserende læger og fysioterapeuter. Behandlinger fra disse faggrup-
per kan bidrage til at forebygge livsstilssygdomme og afværge genindlæggelser af ældre me-
dicinske patienter gennem korrekt medicinering og genoptræning. Hvis den kommunale med-
finansiering af disse ydelser betyder, at de praktiserende læger og fysioterapeuter opfordres 
til at begrænse de nævnte behandlinger, er det stik mod hensigten med den kommunale med-
finansiering. 
     Vismændene har derfor foreslået en omlægning af den kommunale medfinansiering, såle-
des at denne kun omfatter områder, hvor kommunerne faktisk kan gøre noget for at nedbringe 
de samlede sundhedsudgifter. F.eks. kunne man overveje at øge kommunernes medfinansie-
ring af regionernes hospitalsudgifter til ældre medicinske patienter. På dette område kan det 
kommunale udbud af plejehjemspladser og hjemmehjælpstimer nemlig bidrage til at aflaste 
hospitalerne ved at reducere omfanget og længden af hospitalsindlæggelser. 
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Et øremærket sundhedsbidrag 
 
     Jeg har ovenfor diskuteret mulighederne for at dæmpe udgiftspresset på sundhedsområdet 
gennem effektivisering via øget konkurrenceudsættelse, gennem en omlægning og evt. en 
begrænset forøgelse af brugerbetalingen, og gennem en omlægning af den kommunale med-
finansiering. Derudover har jeg argumenteret for en afskaffelse af skattefriheden for arbejds-
giverbetalte sundhedsforsikringer. Via sådanne tiltag kan man givetvis opnå en vis afdæmp-
ning af udgiftsstigningerne og/eller en styrkelse af finansieringsgrundlaget. Alligevel vil disse 
tiltag næppe batte særligt meget i forhold de meget store stigninger i sundhedsudgifterne, som 
befolknings- og velstandsudviklingen lægger op til. 
     Politikerne og deres vælgere står derfor over for et prioriteringsproblem af historisk stort 
omfang. De politiske valgmuligheder kan groft sagt opsummeres som følger: 
     Èn mulighed er, at man imødegår udgiftspresset på sundhedsområdet ved at ”tilbagerulle” 
de senere års udvidelser af patienternes rettigheder og valgmuligheder. Dermed vender man 
tilbage til en strammere økonomisk rammestyring af sundhedsvæsenet, hvor man i højere 
grad accepterer ventelister og overlader en større del af prioriteringen mellem de forskellige 
behandlinger til hospitalernes lægefaglige skøn. Dette vil indebære et markant brud med de 
senere års sundhedspolitik, hvilket der ikke synes at være politisk opbakning til. 
     En anden mulighed er, at man i langt højere grad går over til at finansiere sundhedsudgif-
terne via brugerbetaling og forsikringsordninger. Det synes der imidlertid heller ikke at være 
tilslutning til, og det ville også være vanskeligt at forene med sundhedslovens krav om let og 
lige adgang til sundhedsvæsenet.  
     En tredje mulighed er, at man imødegår stigningen i sundhedsudgifternes andel af natio-
nalproduktet gennem reformer af f.eks. efterlønnen og dagpengesystemet, der sikrer en større 
arbejdsstyrke og dermed øger nationalproduktet og skattegrundlaget. Et politisk flertal har 
imidlertid indtil videre afvist sådanne arbejdsmarkedsreformer. 
     Dermed er der kun to yderligere muligheder tilbage: Enten må stigningen i sundhedsudgif-
terne modsvares af besparelser på andre dele af det offentlige budget (men hvilke?), eller 
også må det samlede skattetryk hæves. 
     Logisk set er der ikke andre valgmuligheder end de ovenfor nævnte, og ingen af dem er 
behagelige. For at tvinge de nødvendige prioriteringer frem i lyset har de økonomiske vis-
mænd foreslået, at de offentlige sundhedsudgifter i fremtiden skal finansieres af et øremærket 
sundhedsbidrag, der udskrives som en vis procentdel af den personlige indkomst, som omfat-
ter al arbejds- og overførselsindkomst. Forslaget indebærer, at en del af den statslige bund-
skat erstattes af et sundhedsbidrag. En vigtig del af forslaget er, at sundhedsbidraget skal ju-
steres hvert år, så det til enhver tid giver et forventet provenu svarende til årets samlede bud-
getterede offentlige sundhedsudgifter. Dermed kan politikerne ikke vedtage en stigning i 
sundhedsudgifterne uden samtidigt at vedtage en fuld her-og-nu finansiering af udgiftsstig-
ningen. På den måde fremtvinges en klarere prioritering mellem offentligt og privat forbrug 
og mellem sundhedsydelserne og andre dele af det offentlige forbrug. Forslaget sikrer også, 
at finansieringsbyrden ved højere sundhedsudgifter bæres af de skatteborgere og vælgere, der 
nyder godt af de ekstra sundhedsydelser. Finansieringsbyrden kan altså ikke skubbes over på 
kommende generationer via en stigning i den offentlige gæld (”regningen kan ikke efterlades 
i børneværelset”). 
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     Nogle har kritiseret vismændene for, at de ”blot” foreslår at løse finansieringsproblemet på 
sundhedsområdet via skatteforhøjelser. Sådan er forslaget imidlertid ikke tænkt. I en verden, 
hvor kapitalen og arbejdskraften bliver stadigt mere mobil over grænserne, vil de økonomiske 
skadevirkninger af høje skatteprocenter være stigende over tid, som vismændene selv har 
gjort opmærksom på i andre sammenhænge. Men der er også meget store økonomiske skade-
virkninger ved at opbygge en uholdbart stor offentlig gæld. Vismændenes synspunkt er altså, 
at der skal sikres en ansvarlig finansiering af de offentlige udgifter, hvad enten disse er høje 
eller lave. Forslaget om et øremærket statsligt sundhedsbidrag har blot til formål at synliggøre 
de prioriteringer, som politikerne og deres vælgere bliver nødt til at foretage. 
     Vismændenes håb er, at en sådan synliggørelse kan øge tilskyndelsen til at gennemføre de 
omtalte arbejdsmarkedsreformer, som ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er den mest 
perspektivrige vej til at sikre finansieringen af fremtidens sundhedsvæsen. Et yderligere for-
mål med vismændenes forslag er at tilskynde til en debat om de meget store udfordringer for 
sundhedssektoren, som det danske samfund står over for. 


