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Analysens hovedkonklusioner 

 Den gennemsnitlige afstand til nærmeste akutmodtagelse for den 

danske befolkning stiger fra 11,1 km i 2011 til 14,4 km i 2020. 

De ældre (65+ årige) har gennemsnitligt længere til nærmeste 

akutmodtagelse end den øvrige befolkning (12,4 km i 2011 og 16,0 km 

i 2020), og børnefamilierne har gennemsnitligt lidt kortere (10,9 km i 

2011 og 14,1 km i 2020). 

 I 2011 havde hver femte borger (20 pct.) mere end 20 km til nærmeste 

sygehus med akutmodtagelse, mens mellem hver tredje og hver fjerde 

(29 pct.) får mere end 20 km til nærmeste akutmodtagelse i den nye 

sygehusstruktur, svarende til 1,6 mio. borgere. 

 I 2011 havde kun 7 pct. mere end 30 km. til nærmeste sygehus med 

akutmodtagelse, mens hver ottende (12 pct.) får mere end 30 km. i 

2020, svarende til ca. 670.000 borgere. 

 Blandt ældre borgere havde knap hver fjerde (23 pct.) mere end 20 km 

til nærmeste sygehus med akutmodtagelse i 2011, mens det bliver 

mere end hver tredje ældre (34 pct.) med den nye sygehusstruktur i 

2020, svarende til ca. 340.000 ældre borgere. 

  I 2011 havde to ud af fem børnefamilier (41 pct.) mere end 10 km til 

nærmeste sygehus med akutmodtagelse, mens mere end halvdelen (54 

pct.) får mere end 10 km til nærmeste akutmodtagelse i den nye 

sygehusstruktur, svarende til 268.000 børnefamilier. 

 Antallet af børnefamilier med mere end 30 km til nærmeste sygehus 

med akutmodtagelse fordobles næsten fra 2011 (29.000 børnefamilier) 

til den nye sygehusstruktur i 2020 (55.000 børnefamilier). 
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1. Baggrund 

Antallet af sygehuse med akutmodtagelser har været faldende i en længere periode med stigende afstand til 

nærmeste akutmodtagelse for borgerne til følge1. Etableringen af 21 fælles akutmodtagelser er et 

omdrejningspunkt i moderniseringen af det danske sygehusvæsen og et væsentligt element i 

kvalitetsfondsinvesteringerne i en ny sygehusstruktur, som forventes fuldt implementeret i 2020. I den nye 

sygehusstruktur vil antallet af sygehuse således blive begrænset til 21 på landsplan. I 2011 var der 35 sygehuse 

med akutmodtagelser på landsplan.  

I denne analyse undersøges betydningen af den nye sygehusstruktur for borgernes afstand til nærmeste sygehus 

med akutmodtagelse – for hele befolkningen og for ældre borgere og børnefamilier separat. 

2. Metode 

Der foretages en kortlægning af borgernes afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse/skadestue hhv. 

før og efter den nye sygehusstruktur. Der tages udgangspunkt i de 35 sygehuse med akutmodtagelse, som 

eksisterede i 2011, og de 21 ”supersygehuse” med fælles akutmodtagelse i den nye sygehusstruktur (ikke 

identisk med alle kvalitetsfondsbyggerierne). Kun somatiske hospitaler er med (ikke de psykiatriske). Se oversigt 

over inkluderede sygehuse i bilag 1. 

De byer/områder, som med den nye plan ikke får sygehuse med akutmodtagelse, men som havde det i 2011 er 

følgende: Farsø (Himmerland), Holstebro, Samsø, Vejle, Sønderborg, Svendborg, Næstved, Roskilde, 

Helsingør, Frederikssund, Glostrup, Amager, Frederiksberg og Gentofte. Derudover bliver Herning flyttet til 

Gødstrup. 

Afstanden beregnes som afstand mellem borgernes bopælssogns og det nærmeste supersygehus’ sogn. Den 

gennemsnitlige afstand til nærmeste sygehus samt antallet af borgere, som har mere end hhv. 10, 20, 30, 40 og 

50 km til nærmeste sygehus i hhv. 2011 og 2020 opgøres på landsplan. På kommuneniveau opgøres andelen af 

borgere, som har mere end 30 km til nærmeste sygehus, hvilket illustreres grafisk. Dertil kommer kort, som 

angiver afstanden til nærmeste sygehus på sogneniveau og kommuneniveau. Der laves opgørelser både over 

den samlede befolkning, de ældre (65+ årige) og børnefamilier. 

Forbehold 

Der er tale om afstande målt som fugleflugt mellem sognemidtpunkter. Dette er en proxy for, men ikke identisk med, den 

faktiske køreafstand til sygehuset (et konservativt estimat). Da opgørelsen fokuserer på større afstande, og da sygehusene 

er centralt placeret og ikke i yderområder, vurderes det ikke at have væsentlig betydning til nærværende analyseformål.  

Befolkningen omfatter alle borgere med bopæl i Danmark pr. 1/1 2014. Der tages således ikke højde for demografiske 

ændringer eller bopælsændringer over tid. Det vil sige, at kortene viser den isolerede effekt af den nye sygehusstruktur i 

2020 i forhold til 2011 ud fra den eksisterende aldersfordeling og bopæl, som befolkningen havde pr. 1. januar 2014. 

Pga. begrænsninger i de tilgængelige data omfatter analysen kun borgere i alderen 0-92 år (de 93+ årige er ikke med, 

svarende til 0,3 pct. af befolkningen). De 65+ årige er også reelt kun baseret på data for de 65-92 årige. Derudover kan 

nogle borgeres bopæl ikke sognebestemmes svarende til 0,7 pct. af befolkningen. Disse er også ekskluderet af analysen. I 

alt består populationen af 5.554.831 personer (1.002.358 ældre og 501.088 børnefamilier). 

  

                                                           
1 Danskernes gennemsnitlige afstand til nærmeste skadestue 1995 og 2011 , DSR-analyse, 2011. 

https://www.dsr.dk/Documents/Analyse/Sundhedspolitik/NOTAT%20Danskernes%20afstand%20til%20n%C3%A6rmeste%20skadestue.pdf  

https://www.dsr.dk/Documents/Analyse/Sundhedspolitik/NOTAT%20Danskernes%20afstand%20til%20n%C3%A6rmeste%20skadestue.pdf
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3. Resultater 

Den gennemsnitlige afstand til nærmeste akutmodtagelse for den danske befolkning stiger fra 11,1 km i 2011 til 

14,4 km2 i den nye sygehusstruktur i 2020 jf. tabel 1. De ældre (65+ årige) har gennemsnitligt længere, og 

børnefamilierne har gennemsnitligt lidt kortere til nærmeste akutmodtagelse end den øvrige befolkning. 

Afstanden stiger dog fra 2011 til 2020 i alle grupper (for ældre fra 12,4 km til 16,0 km og for børnefamilier fra 

10,9 km til 14,1 km) jf. tabel 2 og 3. 

I 2011 havde hver femte borger (20 pct.) mere end 20 km til nærmeste sygehus med akutmodtagelse, mens 

mellem hver tredje og hver fjerde (29 pct.) får mere end 20 km til nærmeste akutmodtagelse i den nye 

sygehusstruktur svarende til 1,6 mio. borgere jf. tabel 1. I 2011 havde kun 7 pct. mere end 30 km. til nærmeste 

sygehus med akutmodtagelse, mens hver ottende (12 pct.) får mere end 30 km. i 2020, svarende til ca. 670.000 

borgere. 

Tabel 1. Afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse – alle borgere (0-92 år) 

 2011 2020 

Gennemsnitlig afstand 11,1 km 14,4 km  

 Pct. (antal) Pct. (antal) 

Mere end 10 km 42,1 (2.335.817) 53,8 (2.989.382) 

Mere end 20 km 19,9 (1.103.481) 29,2 (1.624.301) 

Mere end 30 km 6,5 (358.946) 12,1 (671.247) 

Mere end 40 km 1,4 (75.105) 2,9 (163.037) 

Mere end 50 km <0,1 (4.544) 0,6 (34.428) 

 

Blandt ældre borgere havde hver fjerde mere end 20 km til nærmeste sygehus med akutmodtagelse i 2011 (23 

pct.), mens det bliver hver tredje ældre med den nye sygehusstruktur i 2020 (34 pct.) jf. tabel 2. 

Tabel 2. Afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse – ældre borgere (65+ år) 

 2011 2020 

Gennemsnitlig afstand 12,4 km  16,0km  

 Pct. (antal) Pct. (antal) 

Mere end 10 km 47,5 (475.744) 60,2 (602.917) 

Mere end 20 km 23,4 (234.426) 33,7 (337.786) 

Mere end 30 km 7,8 (77.689) 14,5 (145.620) 

Mere end 40 km 1,8 (18.255) 4,0 (40.327) 

Mere end 50 km <0,1 (1.216) 1,0 (9.630) 

I 2011 havde to ud af fem børnefamilier (41 pct.) mere end 10 km til nærmeste sygehus med akutmodtagelse, 

mens mere end halvdelen (54 pct.) får mere end 10 km til nærmeste akutmodtagelse i den nye sygehusstruktur 

jf. tabel 3. Antallet af børnefamilier med mere end 30 km til nærmeste sygehus med akutmodtagelse fordobles 

næsten fra 6 pct. i 2011 (29.000 børnefamilier) til 11 pct. den nye sygehusstruktur i 2020 (55.000 børnefamilier).  

Selvom antallet af børnefamilier med meget langt til nærmeste akutsygehus er noget lavere, sker der også i 

denne gruppe en markant relativ stigning efter implementeringen af den nye sygehusstruktur: Næsten otte 

                                                           
2
 Den gennemsnitlige faktiske vejafstand til nærmeste sygehus stiger fra 12,4 km i 2011 til 16,8 km i 2020, dvs. vejafstanden er ca. 10-20 

pct. længere end fugleflugten. Det betyder, at estimaterne i dette notat generelt er minimumsestimater, som undervurderer den faktiske 
vejafstand. Andelen af borgere med mere end 30 km i fugleflugt stiger fx fra 7,2 pct. i 2011 til 16,2 pct. i 2020 mod de 6,5 til 12,1 pct. i 
fugleflugt jf. tabel 1. 
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gange så mange børnefamilier får mere end 50 km til nærmeste sygehus med akutmodtagelse i 2020 

sammenlignet med i 2011. 

Tabel 3. Børnefamiliers afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse  

 2011 2020 

Gennemsnitlig afstand 10,9 km 14,1 km  

 Pct. (antal familier) Pct. (antal familier) 

Mere end 10 km 41,3 (207.128) 53,4 (267.783) 

Mere end 20 km 18,5 (92.731) 27,7 (139.015) 

Mere end 30 km 5,8 (29.201) 11,0 (54.902) 

Mere end 40 km 1,1 (5.387) 2,4 (11.989) 

Mere end 50 km <0,1 (281) 0,5 (2.237) 

Figur 1 og figur 2 på næste side viser afstanden fra hvert sogn i Danmark til det nærmeste sygehus med 

akutmodtagelse i hhv. 2011 og i den nye sygehusplan. Den mørkeste røde farve indikerer områder med mere 

end 50 km til nærmeste hospital. Ved sammenligning af de to er det tydeligt, hvilke af sygehusene med 

akutmodtagelse i 2011, der ikke eksisterer i den nye plan (lyse områder, som forsvinder): Farsø (Himmerland), 

Holstebro, Samsø, Vejle, Sønderborg, Svendborg, Næstved, Roskilde, Helsingør, Frederikssund og Glostrup. 

Hospitalerne på Amager, Frederiksberg og Gentofte, som ikke har akutmodtagelse i den nye plan berører 

derimod ikke afstanden til nærmeste sygehus i disse områder væsentligt, da sygehustætheden fortsat er stor i 

hovedstadsområdet sammenlignet med resten af landet. 
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Figur 1: Afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse – 2011 
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Kilde: Egne analyser baseret på afstande mellem alle sognemidtpunkter og nærmeste sygehus’ sogns midtpunkt  

Figur 2: Afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse – ny sygehusstruktur 2020 
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Kilde: Egne analyser baseret på afstande mellem alle sognemidtpunkter og nærmeste sygehus’ sogns midtpunkt. 
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Figur 3 viser den gennemsnitlige afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse i 2011 og 2020 for borgerne 

i alle kommuner.  

 

Figur 3. Gennemsnitlig afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse i hver kommune (km) 
2011    2020 

 

  

Kilde: Egne analyser baseret på afstande mellem midtpunkt mellem borgernes bopælssogn og nærmeste sygehus’ sogn. Se også 

interaktivt kort her. 

  

https://multimap.mapicture.com/projects/17862f716015694b0eba?locale=da
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Figur 4 viser andelen af borgere i hver kommune som har mere end 30 km til nærmeste sygehus hhv. i 2011 og 
med den nye sygehusstruktur i fremtiden. Som det ses, bliver flere kommuner ramt af afstande på mere end 30 
km til nærmeste akutmodtagelse med akutmodtagelse i fremtiden, og en større andel af borgere i andre 
kommuner får mere end 30 km til nærmeste sygehus – af gode grunde især i de områder, hvor akutmodtagelser 
nedlægges. 
 
Figur 4. Andel borgere (pct.) i hver kommune med mere end 30 km til nærmeste sygehus med 
akutmodtagelse 

2011    2020 

  
Kilde: Egne analyser baseret på afstande mellem midtpunkt mellem borgernes bopælssogn og nærmeste sygehus’ sogn. Se også 

interaktivt kort her. 

 

Blandt ældre borgere og børnefamilier er billedet stort set det samme jf. figur 5 og 6. 

 
  

https://multimap.mapicture.com/projects/3f4f3a6e4b6945b47d4f?locale=da


  8 

Figur 5. Andel ældre (pct.) i hver kommune med mere end 30 km til nærmeste sygehus med 
akutmodtagelse 

2011    2020 

 
Kilde: Egne analyser baseret på afstande mellem midtpunkt mellem borgernes bopælssogn og nærmeste sygehus’ sogn. Se også 

interaktivt kort her. 

Figur 6. Andel af børnefamilier (pct.) i hver kommune med mere end 30 km til nærmeste sygehus med 

akutmodtagelse 

2011    2020 

  
Kilde: Egne analyser baseret på afstande mellem midtpunkt mellem borgernes bopælssogn og nærmeste sygehus’ sogn. Se også 

interaktivt kort her.  

https://multimap.mapicture.com/projects/2781b8d9af74bb56b76c?locale=da
https://multimap.mapicture.com/projects/8fcfce9685afb726b2bc?locale=da
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BILAG 1 
 
 
Sygehuse med akutmodtagelse i 2011 og 2020 inkluderet i analysen 
 
2011 Ny sygehusstruktur (2020) 

Amager hospital* Akutmodtagelse, Hjørring 

Bispebjerg Hospital Akutmodtagelse, Thisted 

Bornholms Hospital Bornholm 

Frederiksberg Hospital* Det Nye hospital i Vest, DNV-Gødstrup 

Frederikssund Hospital* Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU 

Gentofte Hospital* Esbjerg Sygehus 

Glostrup Hospital* Hillerød/Nordsjælland 

Helsingør Hospital* Holbæk Sygehus 

Herlev Hospital Kolding Sygehus 

Hillerød Hospital (*)  Nykøbing Falster Sygehus 

Holbæk Sygehus Nyt Hospital Bispebjerg 

Hvidovre Hospital Nyt Hospital Herlev 

Kolding Sygehus Nyt Hospital Hvidovre 

Køge Sygehus Nyt Universitetshospital i Odense 

Nykøbing Falster Sygehus Nyt Ålborg Universitetshospital 

Næstved Sygehus* Regionshospitalet Horsens 

Odense Universitetshospital (*) Regionshospitalet Randers 

Regionshospitalet Herning (*) Regionshospitalet Viborg 

Regionshospitalet Holstebro* Slagelse sygehus, akutmodtagelse 

Regionshospitalet Horsens Sygehus Sønderjylland, Åbenrå 

Regionshospitalet Randers Universitetssygehus Køge 

Regionshospitalet Viborg  

Roskilde Sygehus*  

Samsø syge- og sundhedshus*  

Slagelse Sygehus  

Svendborg sygehus*  

SVS Esbjerg  

Sygehus Himmerland i Farsø*  

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg*  

Sygehus Sønderjylland, Åbenrå  

Sygehus Thy-Mors Thisted  

Sygehus Vendsyssel Hjørring  

Vejle Sygehus*  

Aalborg sygehus  

Århus Universitetshospital  

* Beliggenhed ikke med i den nye sygehusstruktur. Den nye akutmodtagelse kan dog godt have en anden præcis adresse/matrikel end den gamle. Fx 

Hillerød, Herning/Gødstrup, OUH (*). 

 


