
Vurdering af aktivitet i planlagte operationer på sygehusene 
 
Dette notat belyser aktiviteten i planlagte operationer på offentlige og  
private sygehuse. Analysen viser, at aktivitetsniveauet siden foråret har  
været nogenlunde stabilt på niveau med perioden før COVID-19, når der tages 
højde for efterregistreringer. Inden for udvalgte områder har  
aktiviteten oversteget niveauet før COVID-19.   

 
Nye oplysninger om efterregistreringer korrigerer tidligere aktivitetstal  
 
Danske Regioner udgav d. 23. juni 2022 en redegørelse vedrørende status på 
afvikling af behandlingsefterslæbet, som byggede på tal fra 
Landspatientregistret/Sundhedsdatastyrelsen. Af notatet fremgik, at 
afviklingen af behandlingsefterslæbet blev udfordret af, at den planlagte 
aktivitet fortsat lå under normalt niveau.  

Nye tal fra Landspatientregistret viser imidlertid, at aktiviteten i forårsperioden 
reelt har ligget højere end lagt til grund tidligere. Det ses fx i tabel 1, at antallet 
af udførte planlagte operationer for uge 16-19 på offentlige og private 
sygehuse er højere i opgørelsen pr. august sammenlignet med den 
offentliggjorte opgørelse pr. juni. Der har således efter opgørelsen i juni været 
betydelige efterregistreringer i Landspatientregistret af udførte planlagte 
operationer. Niveauet er pr. august 7,4 pct. højere for ugerne 16-19 i 2022 
sammenlignet med den oprindelige opgørelse pr. juni 2022.  
 

 Tabel 1 
Antal udførte planlagte operationer, uge 16-19 2022 opgjort pr. uge 23 og 33 2022 

  
 

 
Uge 16-19 opgjort pr. 
uge 23  
 

Uge 16-19 opgjort pr. 
uge 33 

Forskel i 
pct. 

Antal operationer (offentligt og privat) 67.956 73.016 
 
7,4 pct. 
 

 

 

       Kilde: Egne beregninger pba. data fra Landspatientregistret, august 2022 og juni 2022  



Sundhedsministeriet vurderer på baggrund af en gennemgang af 
sygehusenes løbende efterregistreringer af aktiviteten for efteråret 2021, at der 
i gennemsnit bliver efterregistreret over 15 uger. Herefter bliver den 
registrerede aktivitet mere komplet. Dette gælder både for offentlige og 
private sygehuse. Der er således behov for at tage højde for denne 
systematiske efterregistrering i vurderinger af det aktuelle aktivitetsniveau.  

 
Vurdering af aktuelt aktivitetsniveau 

Når der tages højde for forventede kommende efterregistreringer ses det, at 
aktivitetsniveauet har været nogenlunde stabiliseret fra uge 18 sammenlignet 
med 2019. Det foreløbige skøn for den udførte aktivitet for de seneste uger inkl. 
skøn for efterregistreringer viser, at niveauet formentlig vil være på niveau 
med 2019. Aktiviteten på sygehusene er derfor stigende, og er nu samlet set 
omkring niveauet før COVID-19. 
 

 Figur 1 
Udvikling i udførte planlagte operationer (offentligt og privat) (inkl. skøn for forventede 
efterregistreringer) (7-ugers glidende gennemsnit)  

 

 

     
Anm.: Fra uge 14 er udviklingen er udregnet som et 7-ugers glidende gennemsnit. I ugerne 6-11 er det hhv. et 

1-6 ugers glidende gennemsnit. Tallene vedrører ugerne 3-11 2020, mens tal for planlagte operationer i 
ugerne efter uge 14 vedrører 2019 tal grundet COVID-19.  

               OBS: Uge 26-29 er sommerferieperiode, hvor aktiviteten generelt er lavere. Uge 26 i 2019 erstattes med 
uge 30 i 2019, således skolernes sommerferie indgår ens i både 2022 og 2019 for at få et 
hensigtsmæssigt sammenligningsgrundlag.  

Kilde: Egne beregninger pba. data fra Landspatientregistret, august 2022 
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Belysning af aktivitet på enkelte områder 

Når planlagte operationer brydes op på hovedområder ses det, at syv 
områder har en aktivitet som overstiger niveauet i samme periode i 2019/2020, 
idet at indeksets værdi er over 100 i ugerne 26-29. Ses på aktiviteten i ugerne 
18 til 25 var fire hovedområder over niveauet i 2019/2020, og flere områder har 
en aktivitet, der er på samme niveau som 2019/2020. Generelt er aktiviteten 
steget for langt størstedelen af hovedområderne, når man sammenligner 
med aktiviteten i ugerne 6-17.  
 

 Figur 2 
 Planlagte operationer i uge 6-29 (inkl. skøn for forventede efterregistreringer) relativt til 
2019/2020 fordelt på hovedområder, indeks 2019/2020 = 100 

 

 

     
Anm.: Tabellen er indekseret ift. 2019/2020, således tal <100 indikerer, at der har været færre planlagte 

operationer  i 2022. Tallene er i ugerne 3-11 indekseret ift. 2020, mens tal for planlagte operationer i 
ugerne efter uge 14 er indekseret ift. 2019 tal grundet COVID-19.  

               OBS: Uge 26-29 er sommerferieperiode, hvor aktiviteten generelt er lavere. Uge 26 i 2019 erstattes 
med uge 30 i 2019, for at udregne et indeks, hvor skolernes sommerferie indgår ens i både 2022 og 
2019 for at få et hensigtsmæssigt sammenligningsgrundlag. 

Kilde: Egne beregninger pba. data fra Landspatientregistret, august 2022 
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