
 
Notat: Udvikling i antal ansatte på offentlige sygehuse siden 1. kvartal 2019 
 
Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser en stigning i antal beskæftigede på de 
regionale sygehuse, siden kvartalet før regeringen tiltrådte i juni 2019. 
Sammenligningsperioden er den senest tilgængelige data om antal ansatte på 
offentlige sygehuse (1. kvartal 2022) og seneste samme kvartal inden regeringen 
tiltrådte (1. kvartal 2019) for at undgå sæsonudsving. Det fremgår, at der i 
perioden 1. kvartal 2019 – 1. kvartal 2022 har været en stigning på over 10.000 
årsværk. Stigningen er sket i en række personalegrupper, herunder social- og 
sundhedsassistenter, læger, fysio- og ergoterapeuter og rengøringspersonale, jf. 
tabel 1. Fx er 1.583 flere læger (årsværk) beskæftiget på offentlige sygehuse. 

 

 Tabel 1: 
Udvikling i antal beskæftigede (årsværk) på offentlige sygehuse i Danmark (1. kvartal 
2019 – 1. kvartal 2022) 

Stillinger I alt for perioden 
Læger  1.583 
Sygeplejersker* 81 

Andet sundhedsfagligt personale**  5.557 

- Heraf social- og sundhedsassistenter 702 
- Heraf ergo- og fysioterapeuter 309 
- Heraf bioanalytikere 1.923 

 - Heraf øvrige 2623 
Andet (herunder lægesekretærer, socialrådgivere mv.) 3.240 
- Heraf rengøringspersonale 550 
- Heraf portører 25 
- Heraf øvrige 2665 
Total 10.461 

 

      
Anm.: Fordelingen i personalegrupper baserer sig på overenskomster. Det betyder, at en person tæller med i den 

personalegruppe vedkommendes overenskomst er grupperet under. *Antallet af sygeplejersker opgøres inkl. 
medicinstuderende mv., der udfører sygeplejerskefaglige opgaver. **Omfatter bl.a. personer ansat i atypiske 
stillinger samt kandidatuddannede med uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske. 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Der er hermed tale om en stigning, som er væsentligt højere end i årene forud 
for 2019, jf. figur 1. Udviklingen skal til dels ses i sammenhæng med indsatsen i 
sundhedsvæsenet under COVID-19.  



 Figur 1: 
Udvikling i antal beskæftigede på offentlige sygehuse i perioden 1. kvartal 2013-1. kvartal 2022 
(årsværk) 

 

 

     
Anm.: Fordelingen i personalegrupper baserer sig på overenskomster. Det betyder, at en person tæller med i 

den personalegruppe vedkommendes overenskomst er grupperet under. 
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 
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