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Forventet aktivitetsniveau 2021, 
ved 1. Økonomirapport 

 
Efter introduktionen af det nye Landspatientregister LPR3 primo 2019 er det 
sundhedsdatastyrelsens vurdering at Landspatientregisteret og de tilhørende 
dataleverancer har en sådan kvalitet, at de med passende forbehold for kvali-
tetssikring vil kunne anvendes til driftsopfølgning, monitoreringer mv.  

På den baggrund er det vurderingen, at de DRG-grupperede data er af en 
kvalitet, at de kan anvendes til blandt andet aktivitetsopfølgning på hospitalsni-
veau og mellemregional afregning. 

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 4. Økonomirapport 2020, 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 februar 2021 er ca. 0,9 
mia. i DRG-værdi, svarende til knap 22 % 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 Total Årsniveau

Aktivitet 2019 2.207 1.961 4.167 24.320
Budget 2021 2.225 2.074 4.299 24.545
Aktivitet 2021 1.708 1.650 3.358 24.545
Mer/mindre aktivitet ift. 2019 -499 -311 -810 225
Akk. mer/mindre ift 2019 -499 -810 -19,4% 0,9%

Mer/mindre aktivitet ift. budget -517 -424 -942 0
Akk. mer/mindre ift budget 2021 -517 -942 -21,9% 0,0%

Anm: akti vitet 2019t2021 LPR pr. 10 februar 2021 

Anm: akti vitet 2021t2021 LPR pr. 10 marts  2021
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