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NOTAT Aktivitetsvæksten på sygehusene 4 gange større end stigningen i 

sundhedspersonale siden 2001 

Antallet af beskæftigede på landets offentlige sygehuse er steget med 17 procent i perioden 2001-2016. I 

samme periode har væksten i aktiviteten været mere end fire gange større, nemlig 75 procent. Den høje 

aktivitetsvækst svarer populært sagt til, at hver gang der i 2001 var 100 fuldtidsbeskæftigede, der 

udførte pleje og behandling af patienter, så er der kun 67 fuldtidsbeskæftigede til at udføre den samme 

pleje og behandling i 2016. Dette har været muligt blandt andet fordi den teknologiske og medicinske 

udvikling har givet muligheder for at øge aktiviteten, men det skyldes også, at den enkelte medarbejder 

skal løse mange flere opgaver i 2016 sammenlignet med 2001.  

 

Beskæftigelsen skal ses i sammenhæng med aktiviteten 

I perioden 2001-2016 er der blevet ansat 10.759 flere fuldtidsbeskæftigede sundheds- og pleje-

personale på sygehusene. Det svarer til en vækst på 17 procent på 15 år, jf. figur 1. Mens 

beskæftigelsen er steget med 17 procent siden 2001, er aktiviteten steget med 75 procent. 

Dermed er aktiviteten pr. fuldtidsansat steget med 48 procent i perioden 2001-2016. Det svarer 

populært sagt til, at hver gang der i 2001 var 100 personer til at udføre pleje og behandling af 

patienter, så er der kun 67 personer til at udføre den samme pleje og behandling i 2016. 

Fortsætter denne udvikling, så skal 52 personer lave den samme mængde pleje og behandling 

på hospitalerne i 2025 som 100 personer gjorde i 2001. 

 

Noget af denne aktivitetsstigning er hentet ved teknologisk, medicinsk, sundhedsfaglig og 

organisatorisk udvikling, men det skyldes også, at den enkelte medarbejder skal løse mange 

flere opgaver i 2016 sammenlignet med 2001. Omregnes tallet for aktivitetsstigningen pr. 

ansatte siden 2001, så svarer det til at sundhedspersonalerne skal lave det samme på 40 

minutter nu (2016), som de i 2001 havde en time til. 

 

Figur 1. Aktivitets- og beskæftigelsesvækst 2001-2025, indeks (2001 = 100) 

 
Anm.: Aktivitet opgjort i produktionsværdi og udregnet som produktet af de årlige vækstrater beregnet i det pågældende års 

takstsystem. Fremskrivning efter 2016 er baseret på den gennemsnitlige aktivitetsudvikling i perioden 2001-2016. 

Kilde: eSundhed (Sundhedsdatastyrelsen) og Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren (SUM). 
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Bilag 1. Talmateriale 

 
Tabel 1. Personale og aktivitetsudviklingen på offentlige sygehuse 2001-2017 

År 

Antal fuldtidsbeskæftigede 

sundhedsfaglige personale 

på offentlige sygehuse 

Årlig vækst af fuldtidsbeskæftigede 

sundhedsfaglige personale på 

offentlige sygehuse 

Årlig vækst i 

produktionsværdi på 

offentlige sygehuse 

2001 63.922   

2002 65.042 1,8% 7,6% 

2003 64.763 -0,4% 2,8% 

2004 65.784 1,6% 3,8% 

2005 66.422 1,0% 3,5% 

2006 67.748 2,0% 4,6% 

2007 67.637 -0,2% 4,1% 

2008 66.870 -1,1% -0,2% 

2009 71.858 7,5% 9,3% 

2010 73.013 1,6% 4,8% 

2011 72.041 -1,3% 3,5% 

2012 72.159 0,2% 3,4% 

2013 74.094 2,7% 3,6% 

2014 74.743 0,9% 3,6% 

2015 74.517 -0,3% 1,8% 

2016 74.681 0,2% 1,2% 

2017 74.922 0,3% - 

Akkumuleret 

vækst 
 17% 75% 

Anm 1.: Alle ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Antallet af ansatte omfatter alle sundhedsfaglige personale det 

offentlige sundhedsvæsen, dvs. både ansatte i somatikken og ansatte i psykiatrien.  

Anm 2.: Årlig vækst i forhold til året før, dvs. fx er vækst i ”2002” kolonnen i tabellen personalevæksten fra 2001 til 2002 

Kilde: eSundhed (Sundhedsdatastyrelsen) og Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren (SUM). 

 
Bemærkninger til talmaterialet og beregninger i notatet 

Tal for udviklingen i produktionsværdi omfatter kun somatikken i det regionale offentlige 

sundhedsvæsen. Tal for antallet af fuldtidsbeskæftigede omfatter hele det regionale offentlige 

sundhedsvæsen, dvs. både somatikken og psykiatrien.  

 

Det har ikke været muligt at finde tal for antallet af ansatte i det regionale offentlige sundhedsvæsen 

opdelt på henh. det somatiske område og det psykiatriske område i hele den pågældende periode 

(2001-2017). I 2016 udgør antallet af sundhedspersonale på det psykiatriske område ca. 10-12 % af det 

totale antal sundhedspersonaler i det regionale offentlige sundhedsvæsen. 

 


