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Disposition
Primære udfordringer på sundhedsområdet i den kommende periode

• Demografi

• Stigende antal kronisk syge borgere

• Mental sundhed og psykisk sygdom

• Ulighed i sundhed

Nordjyske rammebetingelser for den kommunale sundhedsindsats



Udfordring - demografi
Alle regioner får en 
stigende andel af 
befolkningen i 
aldersgruppen 80+ år, men 
Nordjylland vil (sammen 
med Sjælland og 
Syddanmark) konstant ligge 
med den største 
demografiske udfordring.

Det stigende antal ældre 
borgere er særligt en 
udfordring i kommunerne, 
hvor ydelsesforbruget i 
ekstra høj grad er bestemt 
af alder.
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Udfordring – stigende antal kronisk syge borgere (især 
blandt de ældste)



Udfordring – mental sundhed og psykisk sygdom

KILDE: BENCHMARKING AF PSYKIATRIEN 2017 SAMT DANMARKS STATISTIK

Eksempler fra seneste nordjyske 
sundhedsprofil og 
børnesundhedsprofil (2017):

12,5 % af nordjyderne har dårligt 
mentalt helbred.

23,2 % af nordjyderne har højt 
stressniveau (blandt 16-24 årige 
kvinder 37,5 %).

24 % af børn i 5. klasse føler sig 
ensomme.

Nye nordjyske tal følger i ny 
sundhedsprofil ultimo marts 2022.

Andel af befolkning i psykiatrisk behandling

2013 2017
Ændring 

2013-17

Børne- og ungdomspsykiatrien

Region Nordjylland 1,5 % 2,5 % 73 %
Hele landet 2,2 % 2,7 % 26 %

Voksenpsykiatrien

Region Nordjylland 2,0 % 2,3 % 18 %
Hele landet 2,4 % 2,6 % 10 %

l alt

Region Nordjylland 1,9 % 2,4 % 26 %
Hele landet 2,3 % 2,6 % 13 %



Udfordring - ulighed i sundhed

Eksempler på ulighed i sundhed:

Borgere med svær psykisk sygdom lever på landsplan i gennemsnit 15-20 år 
kortere end resten af befolkningen

45 % af nordjyder med psykisk sygdom oplever, at det er svært/meget svært at 
sikre, at sundhedsprofessionelle forstår borgerens problemer rigtigt

48,8 % af nordjyder med grundskoleuddannelse lider af langvarig sygdom – det 
tilsvarende tal for nordjyder med lang videregående uddannelse er 29,1 %

Nye tal følger i ny nordjysk sundhedsprofil ultimo marts 2022.



Nordjyske rammebetingelser - hospitaler

KILDE: KL-ANALYSE, 2016

Få sygehusenheder i Nordjylland og 
dermed lang afstand for borgerne 
kan bl.a. give øget behov/pres for 
mere lokale løsninger hos almen 
praksis og kommuner (f.eks. IV-
behandling i kommunalt regi).

Faldende indlæggelsesvarighed i 
både somatik og psykiatri og 
samtidig særligt lav 
indlæggelsesfrekvens i Nordjylland 
presser ligeledes kommunerne (se 
næste slides)



Nordjyske rammebetingelser – mangel på 
praktiserende læger

REGERINGENS 
LÆGDÆKNINGSUDVALG 
(2017): ”REGION 
NORDJYLLAND HAR 
LANDETS LAVESTE 
LÆGEDÆKNING”

DOG POSITIVE 
UDVIKLINGER:

• TEGN PÅ ØGET TILGANG 
AF PRAKTISERENDE 
LÆGER I FLERE 
OMRÅDER

• ØGET OPTAG PÅ 
MEDICINSTUDIET I 
AALBORG

KILDE: PLO-ANALYSER 2021



Nordjyske rammebetingelser - speciallæger

KILDE: RAPPORT FRA REGERINGENS LÆGEDÆKNINGSUDVALG, 2017

Region Nordjylland har et lavt antal 
speciallæger set ift. indbyggertal, 
og speciallægerne er på landsplan 
koncentreret i de større byer.

Særligt angående børne- og 
ungdomspsykiatri har Nordjylland 
en lav dækning af speciallæger.

Dog forventning om positiv 
udvikling: Frem mod 2040 
forventes antal speciallæger pr. 
1.000 indbyggere at stige ca. 35 % 
på landsplan.



Faldende indlæggelsesvarighed betyder større 
kommunal opgave
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Lavt antal indlæggelser i Nordjylland –
høj ”tærskel” for at blive indlagt?

Kilde: KL-beregninger 2021

Somatiske ophold Psykiatriske ophold
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Rammebetingelser - rekrutteringsbehov

KL-fremskrivning (2019): Behovet 

for sygeplejersker i kommunerne 

vil på landsplan stige 35 pct. frem 

til 2030. Hvis niveauet for 

sundhedsplejen skal være det 

samme i 2030, vil der være behov 

for 3.800 flere sygeplejersker i 

hjemmesygepleje, hjemmehjælp 

og plejeboliger i kommunerne. KILDE: FREMSKRIVNING AF BEHOVET FOR SYGEPLEJERSKER I 
KOMMUNERNE, KL 2019



Rammebetingelser - rekrutteringsbehov

I de kommende år vil der være en 
markant stigende efterspørgsel på 
SOSU-hjælpere og assistenter, hvis 
man skal matche antallet af +80-årige.

Det skal vi løse i en situation, hvor vi 
har:
• et stort antal fratrædelser de kommende 

år (mange SOSU-medarbejdere omkring 
pensionsalder)

• en faldende beskæftigelsesgrad blandt 
SOSU-medarbejdere (størstedelen er 
ansat i deltidsstillinger)

• en faldende tilgang til social- og 
sundhedsuddannelserne på 14 % fra 
2013-2019


