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Dødeligheden falder fortsat i 2020 

I 2020 var der 54.399 dødsfald i Danmark svarende til en køns- og aldersstandardiseret dødsrate 

på 745 pr. 100.000 indbyggere. Blandt de fem hyppigste dødsårsager for året var kræft, hjerte-

sygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer, andre kredsløbssygdomme samt psykiske lidelser 

og adfærdsmæssige forstyrrelser. Samlet set var disse fem årsager til to ud af tre dødsfald i 2020, 

Jf. Figur 1.  

 
Figur 1 Den procentvise fordeling af de fem hyppigste dødsårsager, 2020. 

 
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Figuren viser den procentvise andel, som de fem hyppigste dødsårsager udgør af det samlede antal døde for 2020.  
 
Denne opgørelse bygger på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i 
Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer 
med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en admi-
nistrativ kommune kode indgår ikke. Opgørelsen bygger på den tilgrundliggende dødsårsag. Der er anvendt en ny metode 
til opgørelse af antal dødsfald, og tallene kan derfor afvige fra tidligere udgivelser. Se dokumentation på eSundhed.dk. 
 
Den alders- og kønsstandardiserede rate for dødsfald i et år, er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 indbyggere 
under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både alder og køn. Stan-
dardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000. 

 

Med tallene fra 2020 fortsætter de seneste års tendens, hvor dødsraten er faldet, Jf. Tabel 1. 

Det betyder, at der er en mindre andel af befolkningen, der er afgået ved døden, end man har 

set i tidligere år. Denne tendens kan være udtryk for, at vi lever længere og at der fødes flere 

eller kommer flere til befolkningen, end der dør. For de fem hyppigste dødsårsager er der sket 

et fald for samtlige af disse siden 2005, Jf. Tabel 1. Det største fald er inden for hjertekarsyg-

domme. I 2005 var henholdsvis 20% og 7% af dødsfaldene forårsaget af hjertesygdomme samt 

andre kredsløbssygdomme, hvor de tilsvarende andele for 2020 var 14% og 7%. De hyppigste 
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dødsårsager er stort set uændret de sidste 15 år, dog var sygdomme i fordøjelsesorganerne den 

femte hyppigste dødsårsag, før psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser steg til fem-

tepladsen i 2007. 

 

Tabel 1 Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager, køns- og aldersstan-
dardiserede rater pr. 100.000 indbyggere. 

 

  2005 2010 2017 2018 2019 2020 

Samlet 981 907 778 791 754 745 

Kræft  272 254 223 219 220 211 

Hjertesygdomme  198 158 117 114 106 100 

Sygdomme i åndedræts-
organer 

94 98 93 97 85 76 

Andre kredsløbs- 

sygdomme 

118 84 64 64 58 55 

Psykiske lidelser og  

adfærdsmæssige  

forstyrrelser 

46 53 55 58 53 49 

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Denne opgørelse bygger på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i 
Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer 
med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en admi-
nistrativ kommune kode indgår ikke. Opgørelsen bygger på den tilgrundliggende dødsårsag.  
 
Den alders- og kønsstandardiserede rate for dødsfald i et år, er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 indbyggere 
under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både alder og køn. Stan-
dardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000. Der er anvendt en ny metode til opgø-
relse af antal dødsfald, og tallene kan derfor afvige fra tidligere udgivelser. Se dokumentation på eSundhed.dk. 

 

Kvinder dør i højere grad af psykiske lidelser og adfærdsmæs-
sige forstyrrelser end mænd 

I 2020 døde 26.570 kvinder og 27.829 mænd i Danmark, svarende til en aldersstandardiseret 

dødsrate på henholdsvis 643 pr. 100.000 og 893 pr. 100.000 indbyggere. Der er ligeledes forskel 

på kønnene i fordelingen af dødsårsager, Jf. Figur 2. Flere mænd er døde af kræft og hjertesyg-

domme sammenlignet med kvinder. Flere kvinder end mænd er døde af sygdomme i åndedræts-

organer, andre kredsløbssygdomme samt psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. 

Forskellene mellem kønnene kan blandt andet skyldes, at kvinder generelt lever længere end 

mænd og derfor oftere dør af demens og Alzheimers, som indgår under psykiske lidelser og ad-

færdsmæssige forstyrrelser. Over de seneste 10 år, har den samlede dødsrate været faldende 

for begge køn. Det samme gælder for både kræft, hjertesygdomme, andre kredsløbssygdomme 

samt sygdomme i åndedrætsorganer, hvor raterne for psykiske lidelser og adfærdsmæssige for-

styrrelser har været stabile. 
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Figur 2 Kønsfordeling for de fem hyppigste dødsårsager, 2020. 

 
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Denne opgørelse bygger på dødsattester, der er udstedt på personer med et validt dansk CPR-nummer og fast bopæl i 
Danmark. Opgørelsen omfatter ikke personer, der er døde i udlandet, samt personer uden fast bopæl i Danmark. Personer 
med fast bopæl i Danmark defineres som personer med en gyldig adresse på dødstidspunktet. Personer med en admi-
nistrativ kommune kode indgår ikke. Opgørelsen bygger på den tilgrundliggende dødsårsag. 
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