
MULTISYGE - OMFANG, OMKOSTNINGER OG LIGHED I BEHANDLING UD FRA REGISTERDATA 

Rapport lavet af COHERE Analyse på vegne af Danske Regioner.
Multisygdom er ikke entydigt defineret – vi forsøger at 
identificere multisyge i de nationale registre.
Leder kompleksiteten af flere samtidige sygdomme til stærk 
øgede udgifter?– vi ser ikke en ekspotentiel stigning i 
sundhedsudgifter med antallet af kroniske sygdomme.
Multisyge har (måske) sværere ved at navigere i 
sundhedssystemet – vi finder en større ulighed i behandlingen 
af patienter med flere kroniske sygdomme. 
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MULTISYGE – EN VOKSENDE UDFORDRING FOR SUNDHEDSSYSTEMET 

Bedre levevilkår og behandling gør at flere borgere lever og 
kommer til at leve, med en kombination af flere alvorlige og 
vedvarende sygdomme. 
Der er kommet et øget fokus på de multisyge patienter
• Multisyge patienter er en fokusgruppe i planlægningen af 

det nære sundhedsvæsen 
• Flere rapporter, der har undersøgt det øgede ressourcetræk 

til multisyge patienter 
Den økonomiske styringsmæssige problemstilling: Aflønning af 
enkeltydelser er måske ikke hensigtsmæssigt for de komplekse 
forløb for multisyge patienter.
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MULTISYGE PATIENTER – IDENTIFICERET I DE NATIONALE REGISTRE VED HJÆLP AF RUKS-
ALGORITMEN
Patienter er ikke identificeret direkte (eksempelvis ved en ICD-
10 kode) 
Om en sygdom er kronisk afhænger af tidsperspektiv. 
Patienter er ofte primært behandlet i almen praksis og dukker 
ikke op i hospitalsdata.
Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Kroniske 
Sygdomme (RUKS) definerer en algoritme til identifikation af en 
række kroniske sygdomme ud fra hospitalskontakter og 
medicinforbrug. 
Eksempel: Hvis du på et tidspunkt er blevet behandlet for 
osteoporose og er nuværende forbruger af osteoporosemedicin 
er du defineret til at være kronisk osteoporosepatient.
Vi identificerer sygdommene: KOL, Astma, Demens, Diabetes, 
Hjertesvigt, Leddegigt, osteoporose og skizofreni. 
Vi kan indhente yderligere information om gruppen ved at 
sammenkoble med andre nationale registre
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20 PROCENT AF DEN VOKSNE DANSKE BEFOLKING ER KRONIKERE – TRE PROCENT ER MULTISYGE 
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843.806 personer har mindst én RUKS. 126.282 er multisyge, med mindst to RUKS. Det svarer til 20 og tre procent af befolkningen over 
18 år.  
Astma er den største gruppe i RUKS, skizofreni er den mindste. 



OMKOSTNINGER TIL MULTISYGE STIGER NOGENLUNDE KONSTANT MED ANTALLET AF RUKS –
ANDELEN AF OMKOSTNINGER I DEN SEKUNDÆRE SEKTOR STIGER MED ANTALLET AF RUKS 
11 procent af de samlede omkostninger i sundhedsvæsenet er 
relateret til de tre procent multisyge. 
Hver yderligere RUKS øger de samlede udgifter med ca. 26.000 
kr. Stigningen er nogenlunde den samme om man går fra én til 
to RUKS eller fra tre til fire RUKS. 
Hvor i sundhedsvæsenet omkostningerne ligger skifter med 
antallet af RUKS – det sekundære sundhedsvæsens andel af de 
samlede omkostninger stiger med antallet af RUKS. 



ULIGHED I MULTISYGDOM – PERSONER I BUNDEN AF INDKOMSTFORDELINGEN BLIVER MULTISYGE 
LANG FØR PERSONER I TOPPEN

4,9 procent af 60-årige er multisyge i den nederste indkomstkvartil. Det samme gør sig kun gældende for 1,7 procent af de 
jævnaldrende i den øverste indkomstkvartil. 
Det samme holder på tværs af uddannelsesprofiler.
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ULIGHED I BEHANDLING AF MULTISYGE – JO MERE MULTISYG JO MERE ”PRO-RICH” ULIGHED I 
FORDELIGEN AF DE SAMLEDE OMKOSTNINGER I SUNDHEDSVÆSENET

I gruppen med flere end to RUKS modtager patienter i toppen af indkomstfordelingen mere flere af de samlede ressourcer i 
sundhedsvæsenet. Fordelingen bliver mere ‘pro-rich” med flere RUKS. 
Koncentrationsindekset for hele befolkningen er -0,036. Det ser ud til at der findes en dobbelt ulighed i at fattigere personer i større 
grad er multisyge samtidig med at uligheden i behandling stiger med graden af multisygdom
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