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Agenda

1. Baggrund og SHA-framework

2. Interessegruppe

3. Statistikpakke

4. Statistikbankstabel (SHA1)

– Illustrative eksempler fra tabel og NYT 

– Internationale sammenligninger

5. Udviklingspunkter  

6. Spørgsmål 



Baggrund og SHA-framework

 A System of Health Accounts

 Opgørelse af de danske 
sundhedsforbrugsudgifter

 Tredimensionel statistik

o Sundhedsfunktioner

o Sundhedsaktører

o Finansieringskilder



Baggrund og SHA-framework

 Internationale forpligtigelse med en årlig indberetning til OECD, EU og FN

 Tidsserie tilgængelig fra 1971-2021 i de internationale databaser

 Statistikken er tidligere blevet indberettet af Sundhedsministeriet, men blev i 
2019 overtaget af Danmarks Statistik

 Ny beregning af statistikken for 2010-2021

 Databrud i tidsserien i 2010



Interessegruppe for superbrugere

Akademia



Interessegruppe for superbrugere

 Formålet med brugergruppen var følgende:

Undersøge brugerbehov
Oversættelse til korrekt dansk 

sundhedsfaglig terminologi

Aggregeringsniveau Inddragelse af 

ekspertviden

Overgang fra offentlige 

regnskaber til SHA 
Statistikken i en 

dansk kontekst



Statistikpakke

 Emneside

 SHA1 

 Overgangstabel

 Klassifikationer

 Statistikdokumentation 

 NYT 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/offentlig-oekonomi/udgifter-til-sundhed


Hvad kan ”Udgifter til sundhed”?

 Viser udviklingen i de danske sundhedsudgifter fra 2010 og frem

 Udgifter til sundhed er en årlig og tredimensionel opgørelse af 
sundhedsudgifterne fordelt på forskellige funktioner, aktører og 
finansieringskilder

 Statistikken gør det muligt at identificere, hvad der forbruges, hvor det forbruges 
samt hvem der har finansieret forbruget

 Sammenlignelig over tid og på tværs af lande

 www.statistikbanken.dk/sha1

http://www.statistikbanken.dk/sha1


Hvad siger tallene?

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233798

* Foreløbige tal

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233798


Hvad siger tallene?

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233799

* Foreløbige tal

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233799


Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233822

* Foreløbige tal

Hvad siger tallene?

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233822


Hvad siger tallene?

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233823

* Foreløbige tal

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233823


Hvad siger tallene?

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233798

* Foreløbige tal

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233798


NYT: COVID-19 fokus

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233802

* Foreløbige tal  

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233802


NYT: COVID-19 fokus

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233803

* Foreløbige tal  

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233803


NYT: COVID-19 fokus

Kilde: www.statistikbanken.dk/pxs/233824

* Foreløbige tal   

http://www.statistikbanken.dk/pxs/233804


Internationale sammenligninger

Kilde: OECD. Stat og Eurostat

Note: Finder underkategorien health. I eurostats database findes health under kategorien ‘population and social conditions’.

https://stats.oecd.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Internationale sammenligninger

Kilde: OECD. Stat og Eurostat

Note: Finder underkategorien health. I eurostats database findes health under kategorien ‘population and social conditions’.

https://stats.oecd.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Udviklingspunkter

 Udvidelse af offentlige sundhedsforsikring til delsektorer 

 Detaljeret niveau af sundhedsklinikker (fysioterapeuter, psykologer osv.)

 Inddragelse af det nye Landspatientregister 3 (LPR-3)

 Fortsat brugerinddragelse til løbende udvikling af statistikken

 …..



Spørgsmål?


