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MANGLER DER HÆNDER?

TEST JERES BESLUTNINGER

DANSKERNES FORBRUG AF 
SUNDHEDSYDELSER

Brug Sundhedsmodellen til at opnå viden om, hvilke typer sundhedsper-

sonale der er i overskud eller underskud fordelt på regioner og kommu-

ner.

Det gør jer i stand til at udarbejde præcise strategier for at skabe den 

rette balance af sundhedspersonale.

Nederst til højre kan I se balancen i 2025 for udvalgte personaletyper.

Deltaljeret viden om danskernes nuværende og fremtidige brug af sund-

hedsydelser er vigtigt for mange sundhedsaktører. 

Med Sundhedsmodellen kan I få deltajeret indsigt i, hvilke sundhedsydel-

ser der efterspørges i de enkelte kommuner, så I kan arbejde målrettet 

med at sikre det rette udbud.

De historiske data giver jer mulighed for at se udviklingen over tid.  

Modellen omfatter data og fremskrivninger for perioden 2008-2040.

Sundhedsmodellen er ikke kun et værktøj til at overvåge udviklingen på 

udbyder- og modtagersiden i sundhedssektoren. I kan også lade model-

len beregne scenarier, så I kan se effekterne af jeres beslutninger eller 

samfundsmæssige forhold, før de bliver til virkelighed.

Hvad sker der fx i sundhedssektoren, hvis vi bliver sundere i 2025? Hvis 

der fødes flere børn? Eller hvis en sundhedsuddannelse lukker?



ARBEJDSKRAFTSBALANCEN I 2025  
FOR UDVALGTE PERSONALETYPER

KORT OM MODELLEN
Sundhedsmodellen giver jer et unikt overblik over 

udviklingen i sundhedssektoren. I får dyb indsigt 

i både udbuds- og efterspørgselssiden, ligesom I 

kan beregne effekten af forskellige scenarier.

Modellens data stammer fra Sundhedsdatastyrel-

sen samt danske hospitaler og deres afdelinger.

Anæstesiologi Jordemoder

Radiograf Social- og sundhedsassistent

Underskud OverskudBalance



OM CRT
Center for Regional- og Turismeforskning forsker i regional udvikling og 

turisme med fokus på yderområder og øer. Vores fornemste opgave er 

at skabe ny viden, der kan hjælpe beslutningstagere med at træffe bedre 

beslutninger og give overblik over effekter af diverse udviklingstiltag.

Telefon: +45 56 44 11 44
E-mail: crt@crt.dk

Stenbrudsvej 55
DK-3730 NexøKontakt
Rolighedsvej 25A
DK-1958 Frederiksberg

Besøg os på www.crt.dk

BLIV ABONNENT
Som abonnent får I adgang til Sundhedsmodellen, som er udarbejdet 

af Center for Regional- og Turismeforskning i samarbejde med Center 

for HR, Region Hovedstaden.

I bliver en del af et aktivt fagligt netværk, hvor vi hjælper hinanden 

med at få mest muligt ud af modellen. På CRT’s hjemmeside finder I 

Brugerforum, hvor modelteamet tilbyder support til abonnenter, 

ligesom I kan udveksle erfaringer med andre brugere eller komme med 

forslag til forbedringer af modellen. 

Kontakt modelteamleder Nino Javakhishvili-Larsen og hør mere 

om jeres muligheder som abonnent på Sundhedsmodellen.


