
1

”Det burde se helt fint ud. 

Dog regner han med at 

Corona vare i over et år.”

”De er ganske fornuftige, 

da der vil være arbejde til 

dem, når krisen er ovre. 

Deres arbejde er måske 

udfordret i forhold til 

hygiejne og 

afstandsregler.”

Hvad siger kunderne inden for sundhed?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 28 kunder inden for sundhed

19% 5 ud 

af 10 ”40 uger

Kunderne inden for 

sundhed er ramt – med 

et gennemsnit på 3,4 på 

en besvarelse mellem 1 

(slet ikke ramt) og 5 

(meget hårdt ramt).

14% er slet ikke ramt af 

Corona.

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

40 uger før der er en 

normal situation igen. 

30% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

19% ser muligheder 

for vækst i den 

nuværende situation

48% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42
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Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 28 kunder inden for sundhed

”
”Det ser meget fint ud. Ligesom folk 

skal klippes, skal de også til læge 

eller tandlægen.”
”Fornuftige. De forventer at 

komme tilbage til det samme 

flow og at der vil være 

efterspørgsel efter dem.”

”Det bliver meget svært, da vi ikke 

får vores omsætning tilbage, fordi 

patienterne er bange for at 

henvende sig - især de ældre, som 

har en større behandlingsbehov.”

”Jeg ser mulighederne 

som gode, men det 

kommer til at tage langt tid 

før vi kører normal drift 

igen. Vi har enorme tab for 

2020/2021.”
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Hvad skal sundhedssektoren have fokus på?

Der er stor forskel blandt 

kunderne i branchen. En del 

har været lukket helt ned, 

men mange er nu også 

begyndt at åbne igen. Og

interessen stiger med det 

samme.
5-5 2019 5-6 2019 5-7 2019 5-8 2019 5-9 2019 5-10 2019 5-11 2019 5-12 2019 5-1 2020 5-2 2020 5-3 2020 5-4 2020

Eksempel søgning diverse sundhedsydelser: 
(Kilde Google trends)

Fysioterapeut Fodterapeut Kiropraktor

11.marts - lock down

Fokus på hvilken aktuel udfordring 

du kan hjælpe med. Hjælpe med 

rygproblemer efter en forkert 

arbejdsstilling på hjemmekontoret. Eller 

tilbyde nogle samtaler til en som 

kæmper med angst eller stress efter 

Corona? 

Forbrugere har i disse tider fokus på 

tryghed. Hvilke tiltag har du gjort ift. 

Corona? Ekstra rengøring? Længere 

tid mellem forskellige konsultationer? 

Kommunikere det i din 

markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskerne overvejer dine 

ydelser igen.

Det sker for mange nu! 

17.april - åbning


