Det hele sundhedsvæsen
FAKTAARK 1

Danskernes kontakt til sundhedsvæsenet i tal
Dette papir beskriver danskernes kontakt til sundhedsvæsenet og hvordan sundhedsvæsenets aktører deler og samarbejder om patienterne.
Danskernes kontakt til sundhedsvæsenet
Danskerne bruger sundhedsvæsenet flittigt. I 2011 var ca. 2,5 millioner danskere i kontakt med de
danske sygehuse, enten fordi de var indlagt eller havde et ambulant besøg1 jf. figur 1. Endnu flere er
i kontakt med deres praktiserende læge. Omkring 90 procent af borgerne har i løbet af ét år kontakt
til almen praksis2. Det er skønnet, at 120.000 borgere har kontakt med den kommunale hjemmesygepleje3. Og en helt ny undersøgelse viser, at ca. 11.000 borgere har modtaget et kommunalt tilbud om
patientrettet forebyggelse4.
Figur 1. Danskernes kontakt til sundhedsvæsenet 2011
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Den demografiske udvikling betyder et større pres på sundhedsvæsenet
De næste 25 år vil andelen af den danske befolkning over 65 årstige fra 17 procent til ca. 25 procent.
Det vil alt andet lige betyde et større pres på sundhedsvæsenet, da andelen af personer med kronisk
sygdom er størst hos den ældre del af befolkningen. Ifølge sundhedsstyrelsen har 71 procent af befolkningen over 67 år mindst én kronisk sygdom. Det tilsvarende tal for befolkningen mellem 18 og
67 år er 22 procent5.
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Figur 2: Udviklingen i andelen af den
danske befolkning, som er over 65 år6

Figur 3. Fordelingen af henvisninger
fra almen praksis, 20087
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Patienter som sundhedsvæsenet samarbejder om
Almen praksis deler knapt halvdelen af deres patienter med det øvrige sundhedsvæsen i løbet af ét år.
Almen praksis samarbejder hovedsageligt med sygehusene og de privatpraktiserende speciallæger og
i mindre grad med kommunerne. En undersøgelse viser, at 91 procent af kontakterne til og fra almen
praksis og samarbejdspartnere vedrører det øvrige sundhedsvæsen (sygehuse, praktiserende læger,
fysioterapeuter mm.), mens 9 procent er relateret til kommunerne8. En anden undersøgelse viser, at
praktiserede læger, når de henviser, i 35 procent af tilfældene henviser til sygehusvæsenet og i lige så
mange tilfælde henviser til speciallæge. Herudover er der ca. 15 procent henvisninger til røntgen. 12
procent henvises til fysioterapi, fodterapeut, psykolog mens kun 3 procent bliver henvist til et kommunalt tilbud9.

5
6
7
8
9

www.sundhedsstyrelsen.dk, Monitorering af kronisk sygdom, 2012
www.statistikbanken.dk, FRDK111: Befolkningsfremskrivning 2011
Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2008
Praktiserende lægers kontakter med social- og sundhedsvæsenet, APO m.fl., 2003,
Henvisningsmønsteret i almen praksis i Danmark, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2008

DANSKE REGIONER / MARTS 2012 / 2

