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• Inden for de fleste områder forventer 

hospitalerne at nå i mål i år

• Der er afsat økonomi og indgået 

FEA-aftaler – og hospitalerne 

arbejder intensivt på at afvikle mest 

mulig aktivitet i 2020

• Usikkert hvad de kommende 

måneder bringer

• Smittetryk

• Patienttilgang

• Personaleressourcer  

Kapacitet til COVID-
funktioner - test, udredning 
og behandling

Forholdsregler grund øget 
smitterisiko (værnemidler, 
rengøring, afstand etc.)

Evt. større sygefravær/ 
karantæne blandt personale

Evt. flere henvisninger fra 
praksissektor

Nogle patienter tager ikke 
imod tilbud (sene/ 
manglende afbud, ønsker 
ikke privat tilbud)

Udvidede ”åbningstider” –
aftener og weekender

Fortsat fleksibilitet og 
villighed til at yde en ekstra 
indsats hos personalet

Fleksibel og 
helhedsorienteret 
planlægning – undgå 
flaskehalse

Øget effektivitet, herunder 
prioritering af patienter

Anvendelse af privat 
kapacitet

Bedre patientkommunikation 
(telefonisk kontakt, 
indkaldelsesbreve, sociale 
medier)
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• Ca. 4.000 ventende patienter, heraf ca. 1.500 

ventende patienter før COVID-19

• Mål: Afvikling af ca. 2.500 ekstra patientforløb i 2020

• Skøn over ekstra ortopædkirurgisk aktivitet i 2020

• Egne hospitaler 850-950

• Privathospitaler 1.100-1.300

• Praktiserende speciallæger 250 – 300

• I alt 2.200-2.550

• Det er særligt anæstesi, der er en udfordring
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• Afdelingerne har igangsat meraktivitet fra uge 36 

• Gastrokirurgi

• Udskudt aktivitet forventes indhentet i 2020 

• Gastromedicin

• Ekstra aktivitet på egne afdelinger

• 1.500 simple kikkertundersøgelser i 

speciallægepraksis

• 100 kikkertundersøgelser med bedøvelse på 

privathospitaler ud over de normale aftaler

• Udskudte kikkertundersøgelser forventes ikke helt 

afviklet i 2020 

• Flere henvisninger på alle afdelinger samtidig med 

at covid-restriktioner fortsat begrænser driften

• Mange udeblivelser gør det vanskeligt at 

planlægge effektivt, også selvom patienterne 

kontaktes telefonisk 
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• Området havde faldende antal ventende patienter 

gennem 2019 og frem til nedlukningen, hvorefter 

ventelisten har været stigende. 

• Planlagt meraktivitet betyder, at det nu går den 

rigtige vej, men aktivitetsafviklingen vil strække sig 

ind i 2021.

• Der er stor variation mellem subspecialerne. De 

højt specialiserede funktioner har stort fokus.

• Mangel på personale og fysik hindrer fuld afvikling 

af udskudt aktivitet. Indflytning i Nordfløjen har 

også betydet midlertidig aktivitetsnedgang.

• Privathospitaler benyttes i det omfang det er 

fagligt muligt og under hensyn til brug af interne 

kompetencer.
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• Højt specialiserede funktioner kan ikke varetages i privat regi. Der er derfor særligt fokus på at få 

afviklet den højt specialiserede aktivitet på regionens hospitaler. 

• Ventelisterne på Rigshospitalet forventes generelt at være på niveau eller under niveau med før 

COVID-19 ved årsskiftet.  

• Inden for neurofysiologi, tværfagligt smertebehandling, audiologi, øjenlågskirurgi, skelekirurgi, 

revisionsalloplastik, ortopædkirurgi og tand-mund-kæbe-kirurgi forventes afviklingen af udskudt 

aktivitet dog at strække sig ind i 2021. 

• Det er generelt områder, som også var præget af ventelisteudfordringer før COVID-19. Det 

vurderes, at der inden for disse områder vil være op til 10-20 pct. flere på venteliste ved 

årsskiftet.

• Flere af områderne er påvirket af indflytningen i Nordfløjen. For at sikre at Nordfløjen tages i brug 

patientsikkert, er der planlagt med nedsat aktivitet de første fire uger efter indflytningen.
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• Der er stort fokus på at få henvist patienter til private aktører – og der indgås løbende indgået nye 

aftaler

• Fx planlægges der i alt håndteret 1.100-1.300 ekstra ortopædkirurgiske patienter på privathospitaler. I 

september 2020 er der omvisiteret 45% flere ortopædkirurgiske patienter til privathospitaler end i 2019.

• Der er indgået aftale med speciallægepraksis om at håndtere ekstra patienter 

(1.500 kikkertundersøgelser, 500 høreapparatsbehandlinger, 250-300 ortopædkirurgiske patienter)

• Der er de seneste måneder omvisiteret flere nyhenviste planlagte patienter til privathospitaler end 

i 2019 – det er de patienter, som pr. 1. januar 2021 har ret til hurtig udredning og behandling.

• Regionens samlede aktivitet på privathospitaler har været lavere end i 2019, primært grundet

• Planlagt hjemtagning af urologiske patienter

• Færre nyhenviste til behandling for grå stær

• Planlagt hjemtagning af MR-skanninger og begrænset kapacitet til MR-skanninger også i privat regi

• Der er god dialog med brancheforeningen Sundhed Danmark


