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Bilag 8. Dokumentation af konsekvensbereg-
ning for Takstsystem 2020 

Konsekvensberegningen, opgjort ved ændring i produktionsværdien ved overgangen fra Takst-

system 2019 til Takstsystem 2020, findes i Bilag 9. Konsekvensberegning Takstsystem 2020. 

 

I det følgende beskrives den tekniske opsætning af konsekvensberegningen, og hvordan tabel-

lerne læses. 

 

Konsekvensen af det nye takstsystem beregnes ved at sammenligne værdien af aktiviteten med 

to grupperingssystemer, Takstsystem 2019 og Takstsystem 2020, på det samme aktivitetsgrund-

lag fra Landspatientregisteret for år 20181.  

 

Værdien af den aktivitet under såvel Takstsystem 2019 som Takstsystem 2020, omfatter aktivi-

tet på offentlige somatiske sygehuse. Værdien angives i 1.000 kr. (pl 2019). Forskellen i værdi 

angives i procent af 2019-værdien. Taksten for langliggere er inkluderet i beregningerne. I kon-

sekvensberegningerne indgår kun somatiske patienter med bopæl i Danmark. 
 

Tabellerne i Bilag 9. Konsekvensberegning Takstsystem 2020 

Konsekvensberegningen er beregnet ud fra fire parametre 

 Bopælsregion 

 Sygehus 

 Speciale på landsplan  

 DRG-grupper på landsplan og på sygehusniveau 

 

Regionsopgørelsen viser ændringen i produktionsværdien mellem de to Takstsystemer for bor-

gere med bopæl i den enkelte region, mens sygehusopgørelsen viser ændringer i den samlede 

produktionsværdi på sygehusene. Der vil derfor være mindre forskelle i summerne, da bopæls-

region og behandlingsregion ikke nødvendigvis er den samme. I opgørelserne for specialer og 

for DRG-grupper på landsplan indgår behandling af alle patienter med bopæl i Danmark. 
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Vurdering af konsekvensberegning 

Konsekvensberegningen viser et samlet fald på 1,2 pct. i produktionsværdien fra Takstsystem 

2019 (PL 2019) til Takstsystem 2020 (PL 2019).  

 

Udviklingen kan hovedsageligt tilskrives at Takstsystem 2019 udover at blive justeret til DTD 

også blev justeret til KMF-aftalesummen, svarende til en stigning på 0,9 pct. Fra og med Takst-

system 2020 blive der indført en justeringsfaktor for den kommunale medfinansiering. 
 


