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Regionerne har i forbindelse med håndtering af COVID-19 fået mulighed for at 

se bort fra tidsfrister i regler vedrørende udrednings- og behandlingsretten på bag-

grund af en samlet vurdering af deres kapacitet, jf. bekendtgørelse nr. 1066 af 29. 

juni 2020. Formålet er at sikre, at der på sygehusene kan foretages den nødvendige 

prioritering af den behandlings, - pleje og personalemæssige kapacitet under CO-

VID-19. 

Regeringen og Danske Regioner indgik den 29. maj 2020 aftale om en national 

plan for genindførelse af patientrettighederne til hurtig udredning og behandling. 

Med planen er regionernes oplysningspligt til patienter trådt i kraft den 1. juli 2020, 

og patientrettighederne til hurtig udredning og behandling på psykiatriområdet er 

trådt i kraft den 1. september 2020. Patientrettighederne til hurtig udredning og 

behandling på det øvrige sygehusområde skulle efter planen træde i kraft den 1. 

januar 2021 dog under forudsætning af epidemiens udvikling. Konkret er det i 

planen forudsat, at antallet af COVID-19 patienter med behov for intensiv be-

handling ikke overstiger 50 på landsplan. 

Parterne konstaterer, at der er set en bekymrende smitteudvikling i den seneste 

periode, som også har ført til et stigende antal sygehusindlæggelse af patienter 

med COVID-19. Per 18. december er der i alt 568 indlagte patienter med CO-

VID-19, heraf 79 patienter på intensiv.   

Sundhedsstyrelsen forventer aktuelt et kraftigt stigende antal indlagte COVID-19 

patienter i alle regioner. I flere regioner vil der nu og i de kommende uger være brug 

for systematisk at udsætte planlagte tider i væsentligt omfang til andre patienter 

grundet COVID-19. Behovene for udsættelser vurderes løbende af hensyn til øvrig 

aktivitet.  

På baggrund af smitteudviklingen og det stigende pres på sygehuskapaciteten er 

regeringen og Danske Regioner enige om at, at regionerne frem til den 1. marts 

2021 fortsat – ud fra en konkret vurdering af deres behandlings- og personalekapa-

citet – kan se bort fra tidsfrister i reglerne om ret til hurtig udredning og behandling 

på det somatiske område. De allerede genindførte rettigheder på psykiatriområdet 

fastholdes.    

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at sygehusene skal prioritere alle 

akutte og kritiske patienter, og derudover fortsat prioritere udredning og behandling 
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af patienter i videst mulig omfang under hensyntagen til COVID-19 aktivitet. Re-

gionerne vil på områder, hvor man ud fra en konkret kapacitetsvurdering kan leve 

op til de tidsfrister, som svarer til patientrettighederne, gøre det.  

Regeringen og Danske Regioner er endvidere enige om, at regionerne inddrager 

privat kapacitet til udredning og behandling i størst mulig omfang, uden at der sker 

underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse. Regionerne har indgået 

tillægsaftaler med private sygehuse og klinikker. Aftalerne kan bidrage til, at regio-

nerne kan håndtere det ekstra pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet som følge af 

COVID-19. Der er tilsvarende indgået en aftale med praktiserende speciallæger 

med samme formål. 

Behandling af akut sygdom eller skade samt livstruende sygdomme, herunder kræft- 

og hjertesygdomme, er fortsat højt prioriteret. Regeringen og Danske Regioner op-

fordrer til, at alle borgere fortsat henvender sig til sundhedsvæsenet ved mistanke 

om sygdom eller skade. Regler om maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet 

vil fortsat være gældende.   

Regeringen, sundhedsmyndighederne og Danske Regioner følger sygehuskapacite-

ten tæt under COVID-19. Sundhedsmyndighederne monitorerer løbende aktivite-

ten i sundhedsvæsenet under COVID-19 i samarbejde med regionerne.  

 


