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Bilag 1 – Danske Regioners bidrag til SUU alm. del – svar på spm. 765 og spm. 795

Nedenfor fremgår Danske Regioners bidrag til besvarelse af SUU alm. del – svar på spm. 765 og 795.

”Da det ikke er muligt at trække udgifterne direkte af systemer, er opgørelsen regionernes indberettede udgifter til 
eksterne såvel som interne vikarer i årene 2012-2021. Det skal bemærkes, at der ligger et stort manuelt arbejde i 
opgørelsen fordelt på faggrupper tilbage i tid og at flere regioner i perioden er overgået til nye økonomisystemer. Det 
betyder, at der i regionerne er forskellige opgørelsesmetoder, som gør det usikkert at sammenligne direkte på tværs, 
og at den vedhæftede opgørelse derfor er et skøn over vikarudgifterne i perioden. Dertil skal det bemærkes, at de 
samlede lønudgifter dækker over lønudgifter til sygehuse i perioden og dækker derfor både over somatik og psykiatri. 
I 2019 trådte en ny kontoplan for psykiatrien i kraft, hvorfor det før 2019 ikke er muligt at adskille lønudgifterne på de 
to grupper. For at det er sammenligneligt i perioden, er det derfor de samlede lønudgifter til sygehusene, som bruges. 

Vikarudgifterne i perioden 2012-2016 er markeret med rød i den vedhæftede opgørelse, mens udgifterne fra 2017 og 
frem er markeret med grøn. Det skyldes, at det først er fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i totalen, hvorfor 
det først er i årene 2017-2021, at tallene er retvisende for vikarforbruget. Dog er den procentvise andel beregnet ud 
fra de regioner, som har kunne opgøre udgifterne i det pågældende år. 

Det skal bemærkes, at der er stor forskel på interne og eksterne vikarbureauer, men begge løsninger er vigtige i en 
periode, for at kunne få behandlet patienter. 
 
Slutteligt medfølger konkrete bemærkninger til hhv. eksterne og interne vikarer:
 
Eksterne vikarer:

 Gruppen ’plejepersonale’ dækker over både sygeplejersker og SOSU for eksterne vikarer. For psykiatrien 
tæller pædagogisk personale med i gruppen for Region Sjælland. 

 Gruppen ’lægevikarer’ for Region Sjælland dækker over læger, medicinstuderende, lægesekretærer, service 
assistenter, portører mv. Det vurderes dog, at den overvejende udgift udgøres af lægevikarer.

 For Region Midtjylland har det kun været muligt at opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de 
øvrige grupper indeholder både somatik og psykiatri. 

 For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, som betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned, forbruget har været på afdelingen. For Region Sjælland tager opgørelsen 
udgangspunkt i bogførte vikarudgifter.

 For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, 
da regionerne er overgået til nye økonomisystemer.

 For Region Nordjylland bliver alle timelønnede bliver set som vikarer. Dertil følger et par særskilte 
opmærksomhedspunkter til Nordjyllands opgørelse: (1) For læger og sygeplejersker gælder, at de sagtens kan 
være fastansat i regionen, men tage ekstra vagter andre steder på et timelønsnummer. Der kan altså godt 
være tale om allerede ansatte, der tager vagter på andre afdelinger. (2) For sygeplejersker vil fastansatte, der 
tager vikarvagter ikke fremgå af det vedhæftede fra 1. januar 2019 og frem, da de fra det tidspunkt ikke har 
haft en timelønsansættelse, men fået eventuelle vikartimer udbetalt via deres månedslønnede ansættelse. 
Før 1. januar 2019, er det ikke muligt at skelne mellem vikarer, der allerede er ansat i regionen i forvejen eller 
ej. (3) For SOSU vil fastansatte, der tager vikarvagter ikke fremgå af data fra 1. december 2020. Fra det 
tidspunkt har de ikke haft en timelønsansættelse, men fået eventuelle vikartimer udbetalt via deres 
månedslønnede ansættelse. Før 1. december 2020 kan der ikke skelnes mellem om det er vikarer, der 
allerede er ansat i regionen i forvejen eller ej. (4) For FADL vil der være nogle SPV-vagter, der er ansat på hold 
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(fast tilknytning), der vil fremgå som timelønnet de første tre måneder til de overgår til funktionærlignende 
vilkår.

 For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på faggrupper. 
 
Interne vikarer: 

 Gruppen ’plejepersonale’ dækker både over sygeplejersker og SOSU. Dertil tæller pædagogisk personale med 
i gruppen for psykiatrien. 

 For interne vikarer i Region Midtjylland er kun medtaget dem, som bliver udsendt af eget vikarbureau og 
dertil er det ikke muligt at adskille somatik og psykiatri for interne vikarer, hvorfor begge indgår under 
'somatik'.

 For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, som betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned, forbruget har været på afdelingen. For Region Sjælland tager opgørelsen 
udgangspunkt i bogførte vikarudgifter.

 For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, 
da regionerne er overgået til nye økonomisystemer.

 For Region Nordjylland og Syddanmark bliver alle timelønnede set som vikarer. Dertil følger et par særskilte 
opmærksomhedspunkter til Nordjyllands opgørelse: (1) For læger og sygeplejersker gælder, at de sagtens kan 
være fastansat i regionen, men tage ekstra vagter andre steder på et timelønsnummer. Der kan altså godt 
være tale om allerede ansatte, der tager vagter på andre afdelinger. (2) For sygeplejersker vil fastansatte, der 
tager vikarvagter ikke fremgå af det vedhæftede fra 1. januar 2019 og frem, da de fra det tidspunkt ikke har 
haft en timelønsansættelse, men fået eventuelle vikartimer udbetalt via deres månedslønnede ansættelse. 
Før 1. januar 2019, er det ikke muligt at skelne mellem vikarer, der allerede er ansat i regionen i forvejen eller 
ej. (3) For SOSU vil fastansatte, der tager vikarvagter ikke fremgå af data fra 1. december 2020. Fra det 
tidspunkt har de ikke haft en timelønsansættelse, men fået eventuelle vikartimer udbetalt via deres 
månedslønnede ansættelse. Før 1. december 2020 kan der ikke skelnes mellem om det er vikarer, der 
allerede er ansat i regionen i forvejen eller ej. (4) For FADL vil der være nogle SPV-vagter, der er ansat på hold 
(fast tilknytning), der vil fremgå som timelønnet de første tre måneder til de overgår til funktionærlignende 
vilkår.”
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Tabel 1 - udgifter til eksterne vikarer og samlede lønudgifter
Regionernes samlede udgifter til eksterne vikarer – 2019-PL

Mio. kr. 
(2019-PL) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Plejepersonale       103,5        129,5       109,2         94,6          99,9        194,4        221,4        199,7       115,4       198,0 

 Jordemødre             -                -               -               -              1,6            9,4          34,5          14,3           0,2         17,8 

 Læger         69,7          78,6         99,6       115,1        105,1        195,0        162,5        169,6       218,3       271,2 

 Øvrige         10,6          10,5         10,3         10,2          10,0          10,1          10,5          10,7         16,6         11,7 

 Udgifter til vikarer i 
alt 

      183,8        212,8       217,1       219,8        216,4        409,0        425,7        394,2       350,5       498,8 

 Samlede lønudgifter  27.181,0   27.449,0  45.801,7  45.814,0   46.085,8   53.266,9   53.700,0   54.622,9  56.691,0  59.691,8 

Somatik

 Andel i pct. 0,7% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,8%

 Plejepersonale         34,8          39,7         33,7         20,6          34,4          55,7          53,9          51,4         33,7         58,1 

 Jordemødre             -                -               -               -                -                -                -                -               -               -   

 Læger         33,6          34,4         41,0         40,4          44,4          81,8          85,4        110,4       118,6       123,8 

 Udgifter til vikarer i 
alt 

        68,4          74,1         74,7         61,0          78,8        137,5        139,3        161,8       152,3       181,9 

 Samlede lønudgifter  27.181,0   27.449,0  45.801,7  45.814,0   46.085,8   53.266,9   53.700,0   54.622,9  56.691,0  59.691,8 

Psykiatri

 Andel i pct. 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

 Plejepersonale       138,3        169,2       142,9       115,1        134,3        250,1        275,3        251,1       149,1       256,1 

 Jordemødre             -                -               -               -              1,6            9,4          34,5          14,3           0,2         17,8 

 Læger       103,3        113,0       140,6       155,5        149,5        276,8        247,9        279,9       336,9       395,0 

 Øvrige         10,6          10,5         10,3         10,2          10,0          10,1          10,5          10,7         16,6         11,7 

 Udgifter til vikarer i 
alt 

      252,2        286,9       291,8       280,8        295,2        546,5        565,0        556,0       502,8       680,7 

 Samlede lønudgifter  27.181,0   27.449,0  45.801,7  45.814,0   46.085,8   53.266,9   53.700,0   54.622,9  56.691,0  59.691,8 

I alt

 Andel i pct. 1,0% 1,1% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 1,1%

Anm.: Beløbet i ’samlede lønudgifter’ er en sum af de regioner, som har kunnet opgøre udgift i det pågældende år, for at andelen af udgifter til vikarer ikke ser kunstig lav ud. Regioner, der ikke har kunnet opgøre udgifter til 
vikarer i psykiatrien, men i somatikken, tælles således kun med under somatikken og i alt. Beløbene for somatik og psykiatri summer således ikke nødvendigvis til beløbet under ’i alt’. Det er først fra 2017 og frem, at 
alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. For Region Midtjylland har det kun været muligt at opdele på somatik og psykiatri for 
læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke nødvendigvis afspejler den måned 
forbruget har været på afdelingen. For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 
2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. For Region Syddanmark, har det ikke været muligt at opdele på faggrupper. *Gruppen 'plejepersonale' 
dækker over både sygeplejersker og SOSU. For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. Gruppen 'lægevikarer' for Region Sjælland dækker over læger, medicinstuderende, 
lægesekretærer, service assistenter, portører mv. Det vurderes dog, at den overvejende udgift udgøres af lægevikarer. Samlede lønudgifter inkluderer bruttolønnen dvs. både pension og overarbejde er inkluderet i 
tallene.

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 2 - udgifter til interne vikarer og samlede lønudgifter
Regionernes samlede udgifter til interne vikarer – 2019-PL

Mio. kr. 
(2019-PL)  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plejepersonale       113,8        101,6       110,3       189,9        190,4        223,5        211,9        230,6       261,8       265,5 

Jordemødre           1,4            1,6           1,0           0,9            0,9            2,1            1,6            2,0           3,3           4,3 

Læger           6,8            7,1           8,3           5,7            8,1          38,0          43,2          42,7         38,7         42,3 

FADL         23,0          26,0       131,1       125,5        130,4        132,9        148,6        146,2       182,6       171,0 
Udgifter til 
vikarer i alt

      145,0        136,3       250,6       322,1        329,8        396,5        405,2        421,5       486,5       483,0 

Samlede 
lønudgifter

 22.068,5   22.287,1  40.709,0  40.722,8   41.004,3   46.522,3   47.040,8   54.622,9  56.691,0  59.691,8 

Somatik

Andel i pct. 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%

Plejepersonale           8,8            7,4         14,4         68,5          73,6          79,5          81,5          89,5         97,6       101,7 

Jordemødre             -                -               -               -                -                -                -                -               -               -   

Læger           0,2            0,5           0,7           0,2            0,7            3,6            3,9            5,1           6,5           4,9 

FADL             -                -           22,0         18,1          13,4          14,1          11,1          18,6         19,2         15,6 
Udgifter til 
vikarer i alt

          9,0            7,9         37,1         86,9          87,7          97,2          96,4        113,2       123,2       122,3 

Samlede 
lønudgifter

 10.673,9   10.784,5  29.166,8  29.169,7   29.404,4   34.775,0   35.329,4   36.042,4  37.276,3  38.938,6 

Psykiatri

Andel i pct. 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Plejepersonale       122,6        109,1       124,6       258,4        264,0        303,0        293,4        320,0       359,4       367,2 

Jordemødre           1,4            1,6           1,0           0,9            0,9            2,1            1,6            2,0           3,3           4,3 

Læger           7,0            7,6           9,0           6,0            8,8          41,6          47,0          47,8         45,2         47,2 

FADL         23,0          26,0       153,1       143,7        143,8        146,9        159,6        164,8       201,8       186,6 
Udgifter til 
vikarer i alt

      153,9        144,2       287,7       409,0        417,5        493,6        501,6        534,7       609,7       605,3 

Samlede 
lønudgifter

 27.181,0   27.449,0  45.801,7  45.814,0   46.085,8   53.266,9   53.700,0   54.622,9  56.691,0  59.691,8 

I alt

Andel i pct. 0,6% 0,5% 0,6% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%

Anm.: Beløbet i ’samlede lønudgifter’ er en sum af de regioner, som har kunnet opgøre udgift i det pågældende år, for at andelen af udgifter til vikarer ikke ser kunstig lav ud. Regioner, der ikke har kunnet opgøre udgifter til 
vikarer i psykiatrien, men i somatikken, tælles således kun med under somatikken og i alt. Beløbene for somatik og psykiatri summer således ikke nødvendigvis til beløbet under ’i alt’. Det er først fra 2017 og frem, at 
alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. For Region Midtjylland har det kun været muligt at opdele på somatik og psykiatri for 
læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke nødvendigvis afspejler den måned 
forbruget har været på afdelingen. For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 
2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og SOSU. For Region Sjælland er pædagogiske 
personale også en del af gruppen for psykiatrien. Gruppen 'lægevikarer' for Region Sjælland dækker over læger, medicinstuderende, lægesekretærer, service assistenter, portører mv. Det vurderes dog, at den 
overvejende udgift udgøres af lægevikarer. Samlede lønudgifter inkluderer bruttolønnen dvs. både pension og overarbejde er inkluderet i tallene. 

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 3 - eksterne vikarer for plejepersonale
Regionernes udgifter til eksterne vikarer for plejepersonale (sygeplejesker og social- og sundhedspersonale) – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6               5,2               8,3               5,2               4,7               9,8               6,4               8,1             10,6             13,9             31,9 

Midtjylland2             25,9             33,0             30,3             29,3             30,6             30,9             35,9             33,4             21,9             27,8 

Syddanmark7             72,4             88,3             72,5             55,1             58,0             68,3             62,9             42,6             31,3             48,3 

Sjælland4, 5                 -                   -                   -                   -                   -               83,9           107,1           103,5             35,5             62,8 
Hovedstaden3, 

5                 -                   -                 1,2               5,4               1,4               4,9               7,3               9,5             12,8             27,1 

Somatik

Hele landet1           103,5           129,5           109,2             94,6             99,9           194,4           221,4           199,7           115,4           198,0 

Nordjylland6             13,0             11,5               3,9               4,6               5,0               4,9               5,3               8,9               3,8               8,4 

Midtjylland                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Syddanmark7             21,7             28,2             29,8             15,2             25,9             21,9             21,0             10,8             14,1             29,0 

Sjælland4, 5, 8                 -                   -                   -                   -                   -               28,9             24,9             31,6             15,3             20,5 
Hovedstaden3, 

5                 -                   -                   -                 0,8               3,6               0,0               2,7               0,0               0,4               0,1 

Psykiatri

Hele landet1             34,8             39,7             33,7             20,6             34,4             55,7             53,9             51,4             33,7             58,1 

Nordjylland6             18,2             19,8               9,1               9,3             14,8             11,3             13,4             19,5             17,7             40,4 

Midtjylland             25,9             33,0             30,3             29,3             30,6             30,9             35,9             33,4             21,9             27,8 

Syddanmark7             94,1           116,5           102,3             70,3             83,9             90,2             83,9             53,5             45,5             77,3 

Sjælland4, 5, 8                 -                   -                   -                   -                   -             112,8           132,1           135,2             50,9             83,3 
Hovedstaden3, 

5                 -                   -                 1,2               6,2               5,0               4,9             10,0               9,5             13,1             27,3 

I alt

Hele landet1           138,3           169,2           142,9           115,1           134,3           250,1           275,3           251,1           149,1           256,1 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrige personalegrupper i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale. ** Gruppen 'lægevikarer' for Region Sjælland dækker over læger, medicinstuderende, lægesekretærer, service assistenter, 
portører mv. Det vurderes dog, at den overvejende udgift udgøres af lægevikarer.

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 4 - interne vikarer for plejepersonale
Regionernes udgifter til interne vikarer for plejepersonale (sygeplejesker og social- og sundhedspersonale) – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6                 -                   -                   -                   -                   -               18,8             23,6             23,1             21,8             22,0 

Midtjylland2             81,7             80,1             83,9             76,0             72,3             76,1             74,5             71,0             68,8             59,5 

Syddanmark7             32,1             21,5             19,4             18,0             21,2             24,8             22,1             26,3             28,7             52,5 

Sjælland4, 5                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 8,8             45,4             43,9 
Hovedstaden3, 

5                 -                   -                 6,9             95,9             96,9           103,8             91,6           101,4             97,1             87,5 

Somatik

Hele landet1           113,8           101,6           110,3           189,9           190,4           223,5           211,9           230,6           261,8           265,5 

Nordjylland6                 -                   -                   -                   -                   -               10,5             11,6             11,8               9,3               9,4 

Midtjylland2                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Syddanmark7               8,8               7,4               9,3               9,4             10,9               9,9               9,5               8,9               7,2               6,7 

Sjælland4, 5                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                 2,9             16,7             15,9 
Hovedstaden3, 

5                 -                   -                 5,0             59,1             62,8             59,1             60,4             65,8             64,4             69,7 

Psykiatri

Hele landet1               8,8               7,4             14,4             68,5             73,6             79,5             81,5             89,5             97,6           101,7 

Nordjylland6                 -                   -                   -                   -                   -               29,3             35,2             34,9             31,2             31,4 

Midtjylland2             81,7             80,1             83,9             76,0             72,3             76,1             74,5             71,0             68,8             59,5 

Syddanmark7             40,9             28,9             28,7             27,4             32,1             34,7             31,6             35,2             35,8             59,1 

Sjælland4, 5                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -               11,7             62,1             59,8 
Hovedstaden3, 

5                 -                   -               12,0           155,0           159,6           162,9           152,0           167,2           161,5           157,3 

I alt

Hele landet1           122,6           109,1           124,6           258,4           264,0           303,0           293,4           320,0           359,4           367,2 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrige personalegrupper i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale.

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 5 - eksterne vikarer for læger
Regionernes udgifter til eksterne vikarer for læger – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6            31,2            42,2            53,4            67,4            57,9            67,7            57,9            55,1            61,8            65,4 

Midtjylland2            38,4            36,5            34,3            32,3            30,3            26,9            20,9            17,9            25,2            32,1 

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -              82,1            62,1            69,6          105,1          148,2 
Hovedstaden3, 

5                -                  -              11,9            15,4            16,9            18,3            21,5            27,0            26,2            25,5 

Somatik

Hele landet1            69,7            78,6            99,6          115,1          105,1          195,0          162,5          169,6          218,3          271,2 

Nordjylland6            23,5            23,3            21,2            12,1              9,1            11,5            20,1            29,8            25,5            24,6 

Midtjylland2            10,1            11,1            11,9            12,8            13,7            16,5            22,3            25,0            22,3            29,6 

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -              37,5            26,1            35,6            51,9            54,3 
Hovedstaden3, 

5                -                  -                7,8            15,5            21,6            16,4            16,9            20,0            18,8            15,3 

Psykiatri

Hele landet1            33,6            34,4            41,0            40,4            44,4            81,8            85,4          110,4          118,6          123,8 

Nordjylland6            54,8            65,5            74,6            79,6            67,0            79,2            78,0            84,9            87,3            90,0 

Midtjylland2            48,6            47,5            46,3            45,1            43,9            43,4            43,2            42,9            47,5            61,7 

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -            119,6            88,2          105,2          157,0          202,5 
Hovedstaden3, 

5                -                  -              19,7            30,9            38,6            34,7            38,4            46,9            45,0            40,8 

I alt

Hele landet1          103,3          113,0          140,6          155,5          149,5          276,8          247,9          279,9          336,9          395,0 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrige personalegrupper i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale.

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 6 - interne vikarer for læger
Regionernes udgifter til interne vikarer for læger – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -              21,2            26,7            24,8            20,5            19,2 

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7              6,8              7,1              8,3              5,7              8,1            16,8            16,5            17,9            17,3            21,1 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                0,9              2,1 

Somatik

Hele landet1              6,8              7,1              8,3              5,7              8,1            38,0            43,2            42,7            38,7            42,3 

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                1,7              1,4              1,8              2,9              1,7 

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7              0,2              0,5              0,7              0,2              0,7              1,9              2,5              3,3              3,5              3,2 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Psykiatri

Hele landet1              0,2              0,5              0,7              0,2              0,7              3,6              3,9              5,1              6,5              4,9 

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -              22,9            28,1            26,6            23,5            20,9 

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7              7,0              7,6              9,0              6,0              8,8            18,7            19,0            21,3            20,8            24,3 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                0,9              2,1 

I alt

Hele landet1              7,0              7,6              9,0              6,0              8,8            41,6            47,0            47,8            45,2            47,2 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrigt personale i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale.

Kilde: Danske Regioner, august 2022



9

Tabel 7 - eksterne vikarer for jordemødre
Regionernes udgifter til eksterne vikarer for jordemødre – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                1,6              9,4            34,5            14,3              0,2            17,8 

Somatik

Hele landet1                -                  -                  -                  -                1,6              9,4            34,5            14,3              0,2            17,8 

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Psykiatri

Hele landet1                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                1,6              9,4            34,5            14,3              0,2            17,8 

I alt

Hele landet1                -                  -                  -                  -                1,6              9,4            34,5            14,3              0,2            17,8 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrige personalegrupper i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale.

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 8 - interne vikarer for jordemødre
Regionernes udgifter til interne vikarer for jordemødre – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                1,1              0,9              1,2              1,2              1,2 

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7              1,4              1,6              1,0              0,9              0,9              1,0              0,7              0,8              1,2              1,0 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                0,9              2,1 

Somatik

Hele landet1              1,4              1,6              1,0              0,9              0,9              2,1              1,6              2,0              3,3              4,3 

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Psykiatri

Hele landet1                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Nordjylland6                -                  -                  -                  -                  -                1,1              0,9              1,2              1,2              1,2 

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7              1,4              1,6              1,0              0,9              0,9              1,0              0,7              0,8              1,2              1,0 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                0,9              2,1 

I alt

Hele landet1              1,4              1,6              1,0              0,9              0,9              2,1              1,6              2,0              3,3              4,3 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de øvrige grupper både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrige personalegrupper i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale.

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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Tabel 9 - interne vikarer for FADL
Regionernes udgifter til interne vikarer for FADL (medicinstuderende) – 2019-PL

Mio. kr. (2019-
PL)

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nordjylland6              8,3              9,3              9,6            11,0              9,0              7,6              8,5              7,7            13,0              9,2 

Midtjylland2              0,1              0,4              0,7              0,9              1,2            12,7            15,3            14,8            47,5            48,9 

Syddanmark7            14,6            16,3            14,4            10,5              7,9            10,3            15,7            22,2            25,6            21,7 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -            106,4          103,1          112,3          102,3          109,1          101,6            96,5            91,2 

Somatik

Hele landet1            23,0            26,0          131,1          125,5          130,4          132,9          148,6          146,2          182,6          171,0 

Nordjylland6                -                  -                  -                0,0              0,0              0,9              0,7              1,0              0,5              1,2 

Midtjylland2                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Syddanmark7                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                5,1              3,9              2,6 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -              22,0            18,1            13,4            13,2            10,4            12,5            14,8            11,9 

Psykiatri

Hele landet1                -                  -              22,0            18,1            13,4            14,1            11,1            18,6            19,2            15,6 

Nordjylland6              8,3              9,3              9,6            11,0              9,0              8,4              9,1              8,7            13,6            10,3 

Midtjylland2              0,1              0,4              0,7              0,9              1,2            12,7            15,3            14,8            47,5            48,9 

Syddanmark7            14,6            16,3            14,4            10,5              7,9            10,3            15,7            27,3            29,5            24,3 

Sjælland4, 5                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Hovedstaden3, 

5                -                  -            128,4          121,2          125,7          115,5          119,6          114,1          111,3          103,1 

I alt

Hele landet1            23,0            26,0          153,1          143,7          143,8          146,9          159,6          164,8          201,8          186,6 

Anm.: 1: Det er først fra 2017 og frem, at alle regionerne indgår i tallene, hvorfor denne periode (markeret grøn) er den mest retvisende for udviklingen i vikarforbruget. 2: For Region Midtjylland har det kun været muligt at 
opdele på somatik og psykiatri for læger, hvorfor de grupper øvrige både indeholder somatik og psykiatri. 3: For Region Hovedstaden er udgifterne afgrænset af posteringsmåned, hvilket betyder, at udgiften ikke 
nødvendigvis afspejler den måned forbruget har været på afdelingen. 4: For Region Sjælland tager opgørelsen udgangspunkt i bogførte vikarudgifter. 5: For Region Hovedstaden og Region Sjælland er det kun muligt at 
opgøre tallene tilbage til hhv. 2014 og 2017, da regionerne er overgået til nye økonomisystemer. 6: For Region Nordjylland er alle timelønnede vikarer. 7: For Region Syddanmark har det ikke været muligt at opdele på 
faggrupper. Der kan derfor indgå øvrige personalegrupper i opgørelsen.8: For Region Sjælland er pædagogiske personale også en del af gruppen for psykiatrien. 
Gruppen 'plejepersonale' dækker over både sygeplejesker og social- og sundhedspersonale. 

Kilde: Danske Regioner, august 2022
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