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Fakta om belægningsopgørelser 

 

Generelt om de nye belægningsopgørelser 

Der er tale om en ny dataindsamling og beregning for belægningsopgørelser. Alle 

nye dataindsamlinger er præget af initiale usikkerheder. I forbindelse med indsam-

lingen af data om belægning er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der kan fore-

komme forskelle i de regionale indberetninger. Dette betyder, at sammenligning af 

resultater på tværs af sygehuse og regioner skal foretages med forbehold. 

 

Der arbejdes på at skabe ensretning af de regionale indberetninger. 

 

Hvad viser belægningsprocenten? 

Belægningsprocenten viser det månedlige gennemsnitlige antal patienter sam-

menholdt med det månedlige gennemsnitlige antal sengepladser.  

 

Hvad er ”antal dage med overbelægning”? 

Ift. opgørelsesmetoden betyder overbelægning, at belægningsprocenten overstiger 

100 pct., hvilket indikerer at der er flere patienter indlagt på afdelingen end antallet 

af senge. Dage med overbelægning kan betyde, at sygehusafdelingerne oplever 

manglende sengekapacitet og evt. skal åbne flere senge, indkalde ekstra persona-

le eller aflastes af sygehusets øvrige afdelinger. Endeligt kan en overbelægningssi-

tuation medføre, at sengeliggende patienter placeres andre steder end på senge-

afdelingen. 

 

Hvis der på en sygehusafdeling fx planlægges med en månedlig gennemsnitlig 

belægningsprocent på mellem ca. 85-90 pct., kan der i perioder forekomme dage, 

hvor sygehusafdelingen oplever manglende sengekapacitet.  

 

Fakta om metoden 

Belægningsprocenten opgøres på baggrund af det månedlige gennemsnitlige antal 

patienter sammenholdt med det månedlige gennemsnitlige antal af disponible sen-

gepladser.   

 

Opgørelse af antal patienter 

Antallet af indlagte patienter på opholdsafdelingen opgøres dagligt kl. 23.00. 

 

Det bemærkes, at indlagte patienter på orlov (f.eks. tilbringer weekenden hjemme) 

ikke tælles med i antal patienter i sengene. 

 

Opgørelser af antal senge 

Kort baggrund om typen af sengepladser, der anvendes i metoden: 

 



 

 

Side 2  Disponible sengepladser 

En disponibel sengeplads er defineret som en seng i et sengeafsnit, som 

reelt er til rådighed til anvendelse for indlagte patienter kl. 23.00. Der kan 

være normerede senge, som ikke reelt er til rådighed i en given periode på 

grund af eksempelvis ferielukning, ombygning og lignende, og disse skal 

derfor ikke indgå i opgørelsen af de disponible sengepladser.  

 

Til belægningsopgørelsen anvendes de disponible sengepladser. 


