
Årstal Somatik Psykiatri I alt
2006 16.214                                   3.422                                     19.636                                   

2007 15.781                                   3.351                                     19.132                                   

2008 15.536                                   3.212                                     18.748                                   

2009 15.112                                   3.191                                     18.303                                   

2010 14.503                                   3.164                                     17.667                                   

2011 13.417                                   2.967                                     16.384                                   

2012 Ingen data Ingen data Ingen data

2013 13.296                                   3.020                                     16.316                                   

2014 Ingen data Ingen data Ingen data

2015 Ingen data Ingen data Ingen data

2016 11.678                                   2.667                                     14.345                                   

2017 11.464                                   2.653                                     14.117                                   

2018 11.471                                   2.746                                     14.217                                   

2019 11.174                                   2.955                                     14.129                                   

2020* 11.021                                   2.952                                     13.973                                   

Kilde:

Anm:

Note:

Tabel 1. Antal normerede sygehussenge i Danmark

Indberetning af sengepladser og belægning (SOB) pr. 25. maj 2020, Sundhedsdatastyrelsen.

Der indgår kun data for sengepladser på offentlige sygehuse. Der er ikke oplyst data for 
sengepladser for 2014 og 2015 da data for Region Syddanmark ikke er validerede. Opgørelsen 
af sengepladser og belægning for offentlige sygehuse blev nedlagt i 2012, og der indgår derfor 
ikke data for dette år. For yderligere dokumentation se: 
https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/sengepladser-
_og_belaegning_paa_sygehuse#tabpanel0CE9AFB2AE864D30A0BA53D801057FD2

*Antallet af normerede senge for 2020 er baseret på gennemsnittet af antal normerede senge 
i 1. kvartal 2020. 
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Metode: 

Der indgår kun data for sengepladser på offentlige sygehuse. Der er ikke oplyst data for 
sengepladser for 2014 og 2015 da data for Region Syddanmark ikke er validerede. Opgørelsen af 
sengepladser og belægning for offentlige sygehuse blev nedlagt i 2012, og der indgår derfor ikke 
data for dette år.

Antal normerede sengepladser er fra 2007 til 2011 opgjort som normerede senge pr. 31. 
december. I 2013 er antallet af normere sengepladser opgjort pr. 30. juni. 
Fra 2014 og frem er antallet af normere sengepladser opgjort som det gennemsnitlige antal 
sengepladser pr. år (bergenet ud fra antal normerede sengepladser angivet hver dag kl 23.). 

Antallet af normerede senge for 2020 er baseret på gennemsnittet af antal normerede senge i 1. 
kvartal 2020. 

For yderligere dokumentation se: 
https://www.esundhed.dk/home/emner/patienter%20og%20sygehuse/sengepladser%20_og_be
laegning_paa_sygehuse#tabpanel0CE9AFB2AE864D30A0BA53D801057FD2
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