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Hospitaler Områder med lang ventetid Omfanget af ventetid Årsager Behov for ressourcetilførsel 

Højtspecialiserede rygge 130 elektive voksne patienter med svære rygsøjledeformiteter Rekruttering, fastholdelse, optræning af sygeplejerske i sengeafdelingen, og COVID-19 Midlertidige midler

Transkønnede område

Gns. 1 måned ventetid i Afdelingen for Vækst og Reproduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6 måneders ventetid for start i forløb i Center for Kønsidentitet                                                                                                                                                                                     

Ca. 9 måneders ventetid til forundersøgelse til kønsmodificerende kirurgi

Stigning i patient antal, og ingen udvidelse af kapaciteten på området

Varige midler 

Øre-næse-hals området

2.052 patienter - forundersøgelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

650 patienter - operation

COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                              

Flytning af elektiv aktivitet fra HGH til Rigshospitalet (reduceret anæstesibetjening)
Midlertidige midler

Hjernekirurgi 
Ca. 1 års ventetid Stigning i patient-antal henvist til udredning og behandling Varige midler 

Hovedpine

437 patienter på den interne CGRP-kandidatventeliste. Ventetiden på forundersøgelse 

er op til 1½ år.  Interne ventetid på CGRP-behandlingen er flere år. 
CGRP-behandlingsforløb kan først opstartes, når andre afsluttes. Varige midler 

Børnekirurgi 

Mavelægerne: 60 dages ventetid, urologerne: 60 dages ventetid, Res.lægerne: 75 dages 

ventetid

Stigende antal henvisninger                                                                                                                                                                                                                                      

COVID-19                                                                                                                                                                                                                                             

Begrænset antal læger Varige midler 

Kirurgisk afdeling 

Ca. 100 patienter og ventetiden er 24 uger til behandling. Ingen tilbud på privathospitalerne                                                                                              

Udfordringer i anæstesien                                                                                                                            

Udnytte kapacitet på Bornholms Hospital og stille lægekompetencer til rådighed på Bornholm. 

Varige midler. Samarbejde med Bornholms Hospital til at 

udvide BFHs lejekapacitet ved at sende læger og patienter til 

Bornholms Hospital. 

Ortopædkirurgisk afdeling (idrætskirurgisk)

200 idrætsoperationer, hvor patienterne venter over 30 dage. Ca. 10 uger til 

behandling. 

Behov for operationskapacitet med tilhørende støttefunktioner (anæstesi og røntgen/MR-

kapacitet)
Varige midler

Høreapparatområdet Ca. 5 måneders ventetid (svarende til ca. 840 ventende). Få ressourcer, da koncentrationen af komplicerede høretabsforløb er stor. Varige midler til audiologiassistenter

MR scanninger 10-20 uger for rutineskanninger (f.eks. kontrolpatienter)

MR-undersøgelser tager lang tid, og er personalemæssigt ressourcetunge                                                             

Flere indikationer for akut og fremskyndet MR, så en større del af kapaciteten i dagtid allokeres 

til fremskyndede og akutte undersøgelser --> udfordring på de mindst hastende og elektive MR 

skanninger (rutineskanninger) Varige midler

Operationskapacitet 

24 uger - plastikoperation af næsen                                                                                                                                           

12 uger - operation af næsens bihuler                                                                                                                                       

16 uger - operation på trommehinde                                                                                                                                         

12 uger - operations af næseskillevæg                                                                                                                                      

16 uger - stapedotomi                                                                                                                                                                                         

Ortopædkirurgi -  ca. 10 uger for kunstigt hofte og knæ. Ortopædkirurgi og ØNH har ventetider for en række elektive OP typer Midlertidige midler

Demensområdet 36 uger - demensudredning

3-årige regionsbevillig i 2017 til demensområdet på neurologisk afdeling på 2,7 mio kr. er 

bortfaldet.                                                                                                                                                     

Påvirket af henvisningspukler grundet COVID-19. Der ønskes tilført et lønbudget svarende til niveauet i 2019

Demensudredning / hukommelsesklinik 

18-20 uger inden en patient blev set første gang (før COVID-19)

Mangel på speciallæger og neuropsykolog,                                                                                   

Manglende kapacitet --> lang ventetid på FDG PET scanninger og PiB scanninger i Afdeling for 

Nuklearmedicin                                                                                                                                         

Stigning i henvisnings-mønster Varige midler

Tværfaglig Smerteklinik
Ca. 1400 nyhenviste om året (område Nord og Midt). Klinikken kan tage mellem 570 og 

620 nye patienter om året i 3 behandlingsspor. N/A Varige midler

Urologi (prostatakræft, ambulante besøg og 

kontroller)

Kapacitet er presset og udsigt til flere patientforløb Stigning i antal patienter til udredning for mistænkt prostatakræft (demografisk udvikling)                                                                                                                            

Større diagnostisk bevågenhed og bedre behandlingsmuligheder Varige midler

Diagnostisk enhed (røntgen og scanning)  Ca. 13 uger for CT scanning (maj 2021).  Ca. 7 uger (primo 2020) Stigning i antallet af henvisninger.

Varige midler til ansættelse af en ekstra radiograf samt til 

beskrivelser af skanninger. 

Skopi-området

Pr. 1. maj 2021 er afdelingen bagud med 77 kontrolkoloskopier, dertil kommer en 

mertilgang på ca. 60 patienter pr. år. Screeningskoloskopiantallet øget med ca. 30% (fra 

5 til 7 pr. uge).

Øget aktivitet indenfor skopi området                                                                                                  

Udfordring med at overholde kræftpakkeforløb                                                                                     

Ingen afgang til privathospital Varige midler

Ortopædkirurgisk ambulatorium 

I 2020 var forskellen mellem indgående henvisninger og antallet af henvisningstider ca. 

380 patienter. Ca. 110 flere henvisninger ind, end der er tider til (jan-maj 2021)

Ingen afgang til privathospital                                                                                               Henvisningerne 

kommer direkte fra almen praksis Varige midler

Gastromedicin og kirurgi 

4-41 uger ventetid og værst for analkirurgien. Flest patienter venter på endoskopi.  

Knap 4.000 patienter.

Mange patienter på venteliste til endoskopi, hernie- og analkirurgi samt til

forundersøgelser. Varige midler 

Ortopædkirurgien Kapacitet i regionen er ikke tilstrækkelig for at  imødekomme efterspørgslen.

Manglende personale (sygeplejersker så som anæstesi- og operationssygeplejersker, og 

sygeplejersker i sengeafsnittene)                                                                                                                                                              

Behov for operationsstuer til afvikling af den elektive aktivitet Behov for generelt løft af ortopædkirurgien 

Hjertemedicin 13-79 uger. N/A

En speciallæge vil kunne mindske ventetiden lidt, men 

udvidelse med tre speciallæger vil kunne afhjælpe 

udfordringen.

Region Hovedstadens Psykiatri Børne- og ungdomspsykiatri
Overholdelse af udredningsret - 67-88% (siden december 2020) - kan medføre lange 

ventetider
Stigning i antallet af henvisninger. Varige midler

Amager og Hvidovre Hospital 

Rigshospitalet 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nordsjællands Hospital 

Herlev og Gentofte Hospital 

Bornholms Hospital 


