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Forventet aktivitetsniveau 2021, 
ved 2. Økonomirapport 

 
Da det i en lang periode fra 2019 til ultimo 2020 ikke har været muligt at afrap-
portere på hospitalernes aktivitet, samt COVID-19s betydning for aktiviteten i 
2021, er der i lighed med 1. Økonomirapport 2021, udarbejdet en mere detal-
jeret gennemgang af hospitalernes aktivitet i 2021. 

Hospitalernes aktivitetsbudgetter for 2021 er beregnet på baggrund af aktivite-
ten i 2019, samt effekten af kapacitetsændringer i perioden. 

Aktivitetsbudgetterne korrigeres løbende igennem året i forbindelse med di-
verse budgetsager, samt ved registreringsændringer, der medfører væsentlige 
ændringer i værdi eller antal. Det handler blandt andet om håndteringen af 
den aktivitet hospitalerne har omlagt til telemedicin, herunder telefon- og vi-
deokonsultationer, som opgjort i produktionsværdi giver lavere værdi end tra-
ditionelle ambulante besøg. 

I tabel 1 ses, at mindreaktiviteten for perioden januar til marts 2021 er ca. 1,0 
mia. i DRG-værdi, svarende til godt 16 % i forhold til budgettet. 

Forventningen til årsniveauet er budgetoverholdelse. 
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Tabel 1: Produktionsværdi 2021 alle hospitaler i forhold aktiviteten 2019 
og budget 2021 

 

 

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne  

 

 

Produktionsværdit2021 - Mio. Jan Feb Mar Total Årsniveau

Aktivitet 2019 2.207 1.961 2.115 6.282 24.320
Budget 2021 2.223 2.072 2.145 6.440 24.518
Aktivitet 2021 1.712 1.660 2.025 5.396 22.469
Mer/mindre aktivitet ift. 2019 -495 -301 -90 -886 -1.851 
Akk. mer/mindre ift 2019 -495 -796 -886 -14,1% -7,6%

Mer/mindre aktivitet ift. budget -511 -412 -120 -1.043 -2.049 
Akk. mer/mindre ift budget 2021 -511 -923 -1.043 -16,2% -8,4%

Anm: aktivi tet 2019t2021 LPR pr. 10 februar 2021 

Anm: aktivi tet 2021t2021 LPR pr. 10 apri l  2021
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