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Opgørelse af aktivitet i Sundhedshuset Helsingør 
 
Aktivitetsopgørelsen er baseret på afdelingernes opgørelser og estimater af aktiviteter, 
da der endnu ikke kan trækkes fuldt valide aktivitetsdata fra GS-systemet.  
 
Aktivitetsopgørelsen gælder perioden 15. januar til og med 25. januar 2013, jf. neden-
stående tabel. 
  
 Tabel. Opgørelse af aktiviteter i Sundhedshuset Helsingør, 15. januar-25. januar 2013  

Typer af aktivitet Antal Kommentar 

- Antal patienter til blodprøvetag-

ning  

Ca. 252 I begyndelsen af perioden har der derudover fortsat været væsentlige aktiviteter på 

Helsingør Hospital. Aktiviteterne i Sundhedshuset har derefter været relativt stabile.  

- Antal patienter til EKG Ca. 20 I begyndelsen af perioden har der fortsat været væsentlige aktiviteter på Helsingør 

Hospital. Aktiviteterne i Sundhedshuset har derefter været relativt stabile. 

- Antal patienter til Akutklinikken  197 Der er 9 patienter, som er overført fra sundhedshuset med ambulance. Patienterne har 

været indlæggelseskrævende, men ikke kritisk ustabile patienter. 

Heraf har 6 patienter haft skader, som har haft behov af fortsat behandling/operation 

på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hillerød, og 3 patienter har været patienter uden ska-

der. 2 medicinske (Elektricitet stød/ Brystsmerter (obs AKS)) samt 1 kirurgisk (mave-

smerter). 

- Antal patienter til radiologiske 

undersøgelser 

124 Der har i perioden derudover fortsat været aktiviteter på Helsingør Hospital. 

- Antal patienter til jordemoderbe-

tjeningen 

96 Opgjort pr. 15/1-24/1.  

- Antal patienter til medicinsk am-

bulatorium - Kardiologi 

22 Der har i perioden derudover fortsat været aktiviteter på Helsingør Hospital.  

- Antal patienter til medicinsk am-

bulatorium - Endokrinologi 

23 Der har i perioden derudover fortsat været aktiviteter på Helsingør Hospital. 

- Antal patienter til medicinsk am-

bulatorium - Lungemedicin 

- Der er først aktiviteter i Sundhedshuset fra 2. februar 2013.   

 

Antallet af patienter til akutklinikken, blodprøvetagning og røntgen forventes at stige  
efter lukningen af Helsingør Hospital.   


