
Besvarelse af spørgsmål nr.  S 3307, som Birthe Skaa-
rup (DF) har stillet til indenrigs- og sund-
hedsministeren den 1. september 2005

Spørgsmål 3307:
"Kan ministeren bekræfte, at udgifterne til speciallægebehandling på Born-
holm i årene 2002-2004 forholdsmæssigt afviger markant fra det øvrige 
Danmark og i forlængelse heraf oplyse hvilke forholdsregler ministeren vil 
træffe for at undgå overbehandling?"

Svar:
Jeg kan bekræfte, at de samlede sygesikringsudgifter til speciallægehjælp 
pr. indbygger i Bornholms Regionskommune er over landsgennemsnittet i 
perioden 2002-2004, jf. nedenstående tabel 1. 

Tabel 1: Udgifter til speciallægehjælp pr. indbygger 
2002 2003 2004

Bornholms Regionskommune 299,85 412,79 436,62
Hele landet 347, 23 364,07 391,84

Jeg kan endvidere oplyse, at amternes sygesikringsudgifter til speciallæge-
hjælp pr. indbygger varierer betragteligt. Således varierer udgifterne i 2004 
fra 215,81 kr. i Ringkøbing Amt til 626,89 kr. i Frederiksberg kommune. 

Derudover kan jeg bekræfte, at sygesikringsudgifterne til speciallægehjælp 
pr. indbygger på øre-, næse- og halsområdet i Bornholms Regionskommu-
ne også er over landsgennemsnittet i perioden 2002-2004, jf. nedenståen-
de tabel 2. 

Tabel 2: Udgifter til speciallægehjælp (øre-, næse- og halsområdet) pr. indbygger  

2002 2003 2004
Bornholms Regionskommune 95,65 162,07 191,48
Hele landet 69,58 74,56 79,39

Forskelle i amternes sygesikringsudgifter til speciallægehjælp hænger ge-
nerelt bl.a. sammen med antallet af praktiserende speciallæger i amterne 
samt arbejdsdelingen mellem de praktiserende speciallæger og sygehus-
sektoren, som planlægges og besluttes af det enkelte amt.

Bornholms Regionskommune har oplyst, at man er opmærksom på udgifts-
stigningen og at man allerede er i dialog med de praktiserende speciallæ-
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ger om årsager til stigningen og nødvendigheden af at indføre hø-
jestegrænser for honoreringen inden for overenskomstens muligheder.

På ovenstående baggrund, og idet jeg henholder mig til det af Bornholms 
Regionskommune oplyste, mener jeg ikke, at der er grundlag for centrale 
initiativer i denne sag. 
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