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PLO Analyse 
Patienternes aldersfordeling og betydning for antallet af kontak-

ter i almen praksis 
 

 

Hovedbudskaber 

 Antallet af personer på 60 år eller derover er steget med næsten 20 pct. på 10 år 

og forventes at stige yderligere de kommende år. 

 Disse patienter på 60 år eller derover udgør næsten en fjerdedel af alle patienter. 

 Det stigende antal patienter vil 

have behov for 1 mio. ekstra årlige 

kontakter med almen praksis inden 

for de næste 3 år og 4 mio. ekstra 

kontakter i 2025.  

 Et behov der svarer til hhv. 100 

ekstra praktiserende læger i 2018 

stigende til 350 praktiserende læ-

ger i 2025. 

 

Baggrund 
Over de næste ti år forventes antallet af 

personer på 60 år eller derover i Danmark 

at stige med mere end en kvart million per-

soner1. Heraf alene 100.000 personer i 

gruppen på 80 år eller derover. Det øger 

behovet for praktiserende læger, idet jo æl-

dre en patient er, desto større behov har pa-

tienten for kontakt med sin læge. 

 

Dette notat undersøger det fremtidige behov for praktiserende læger i Danmark med bag-

grund i den forventede demografiske udvikling i Danmark.  

 

Antallet af patienter på over 60 år stiger 
Antallet af gruppe 1 sikrede personer der er 60 år eller derover, er steget. Fra 2007 til 

2016 er antallet steget med 18,6 procent – fra 1.182.535 til 1.402.879 patienter. Gruppen 

af patienter på mellem 60-79 år er steget med mere end 20 pct., mens patienterne antallet 

af patienter på over 80 år er steget med mere end 10 pct.  
 

                                                   

1 Danmarks Statistik befolkningsprognose. 
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FAKTA BOKS: Definition på kontakter 

i almen praksis 

Kontakter i almen praksis er i denne ana-

lyse opgjort som alle grundydelserne. Føl-

gende ydelser i almen praksis er medtaget: 

 

Ydelse 0101: Konsultation 

Ydelse 0102: Behandling af 2. sikrede i 

samme hjem 

Ydelse 0105: E-konsultation 

Ydelse 0120: Aftalt specifik forebyggel-

sesindsats 

Ydelse 0121: Opsøgende hjemmebesøg 

Ydelse 0201: Telefonkonsultationer 

Ydelse 0411-0461: Sygebesøg 

Ydelse 0471: Sygebesøg i vagttiden 

Ydelse 0491: Sygebesøg på ruten 
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Tabel 1 – Antallet af gruppe 1 sikrede patienter i 2007 og 2016 fordelt på alder 

   2007 2016 Stigning i pct. 

0-19 år  1.335.438 1.307.776 -2,1% 

20-59 år  2.885.412 2.982.731 3,4% 

60-79 år  963.728 1.161.269 20,5% 

80- år  218.807 241.611 10,4% 

I alt  5.403.385 5.693.386 5,4% 

Kilde: Udtræk fra CSC Targit - baseret på data fra Sygesikringsregistret 

 

Stigningen betyder samtidig, at andelen af gruppe 1 sikrede på 60 er bliver større. I 2007 

udgjorde aldersgruppen 21,9 pct. af befolkningen, mens den i 2016 næsten udgør en fjer-

dedel.  
 

 

Figur 1: Fordelingen af aldersgrupper i 2007 og 2016 

 
Kilde: Udtræk fra CSC Targit - baseret på data fra Sygesikringsregistret 

 
Region Sjælland har den højeste andel af gruppe 1 sikrede på 60 år eller derover. Her er 

andelen i 2016 på lidt over 28 pct., mens den i Region Hovedstaden er lavest med 21,5 

pct. Region Sjælland havde samtidigt den største stigning i andelen gennem perioden. 

Andelen lå på 23,8 procent i 2007, mens den er 28,1 procent i 2016 svarende til en stig-

ning på 4,3 procentpoint. Regionen med den mindste stigning i andelen er Region Hoved-

staden med en stigning på 1,0 procentpoint.  

 

Tabel 2 – Andelen af patienter på 60 år eller derover fra 2007 til 2016 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

For-

skel 

Region Nordjylland 23,4 23,8 24,3 24,7 25,1 25,5 25,9 26,3 26,6 26,8 3,4 

Region Midtjylland 20,8 21,2 21,6 22,0 22,4 22,8 23,2 23,6 23,9 24,1 3,3 

Region Syddanmark 23,0 23,4 23,8 24,3 24,7 25,1 25,5 25,9 26,3 26,5 3,5 

Region Hovedstaden 20,5 20,7 20,9 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,5 1,0 

Region Sjælland 23,8 24,4 24,9 25,5 26,0 26,6 27,1 27,6 27,9 28,1 4,3 

Hele landet 21,9 22,3 22,6 23,0 23,3 23,6 23,9 24,3 24,5 24,6 2,7 

Kilde: Udtræk fra CSC Targit - baseret på data fra Sygesikringsregistret 

 

 

Jo flere ældre, jo flere kontakter i almen praksis 
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I takt med at patienten bliver ældre, øges behovet for kontakter ved praktiserende læger. I 

gennemsnit er en patient på 60 år i kontakt med almen praksis 7,8 gange årligt, mens pati-

enten på 79 år gennemsnitligt er i kontakt med lægen næsten dobbelt så meget, nemlig 

15,0 kontakter. 
 

Figur 3: Gennemsnitlig antal årlige kontakter for patienter på 60 år eller derover i 2015 

 
Kilde: Udtræk fra CSC Targit - baseret på data fra Sygesikringsregistret 

Den demografiske udvikling betyder, at befolkningssammensætningen de kommende år 

vil fortsætte den udvikling, der ses fra 2007 til 2016, således at den ældre del af befolk-

ningen vil udgøre en større andel. Fastholdes den nuværende lægedækning og det nuvæ-

rende behandlingsmønster for den ældre del af befolkningen, vil den praktiserende læge 

fremover skulle klare flere kontakter. 

Sammenholdes konsultationsmønsteret for 2015 med Danmarks Statistiks befolknings-

prognose2, vil det i 2018 svare til over 1 mio. ekstra kontakter og i 2025 ca. 3,8 mio. eks-

tra kontakter. De ekstra kontakter betyder et ekstra behov for ca. 100 ekstra alment prakti-

serende læger og ca. 350 læger i hhv. 2018 og 2025. Der er i denne beregning ikke taget 

højde for, at der kan ske en yderligere tilgang af behovet for kontakter til almen praksis 

grundet tilgang af yderligere opgaver. 

  

                                                   

2 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1455 
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Figur 4: Antal kontakter pr. år i almen praksis for patienter på 60 år eller derover 

 

Kilde: Udtræk fra CSC Targit - baseret på data fra Sygesikringsregistret og befolkningsprognose fra 

Danmarks Statistik 
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