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Indledning  

Dette notat beskriver aktiviteten på regionens hospitaler. Baggrunden er vinterens 

problemer med stor overbelægning på regionens hospitaler, som gav anledning til, at 

regionsrådet drøftede situationen på sit møde den 12. marts 2013.  

 

Der findes desværre ikke ensartede og sammenlignelige valide data om normerede og 

disponible senge på tværs af regionen, der kan bruges som udtryk for belægningssitua-

tionen. I stedet kan data om liggetid, udskrivninger og sengedage give et billede af ud-

viklingen på området.  

 

Udviklingen i aktiviteten er vist for januar måned 2010-2013 samt månedsopdelt for 

januar 2012-januar 2013 dels for de medicinske afdelinger, og dels for de øvrige afde-

linger. I bilag er aktiviteten vist separat for de enkelte hospitaler. 

 

Med medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital som eksempel er også vist variationen 

i aktiviteten uge for uge i perioden august 2012 til marts 2013. 

  

Endelig er vist en opgørelse af antal ”færdigbehandlede patienter/dage”, som Region 

Hovedstaden har opgjort i samarbejde med kommunerne de seneste år.  

 

Udskrivninger  

Antal udskrivninger (afdelingsudskrivninger) stiger mere markant for de medicinske 

specialer end for de øvrige afdelinger som helhed. De medicinske specialer udskrev 

12,4 pct. flere patienter i januar 2012 end de gjorde i januar 2010, mens stigningen for 

de øvrige specialer i samme periode var 2,2 pct. I januar 2013 udskrev de medicinske 

specialer 8,6 pct. flere patienter end i januar 2012, mens de øvrige specialer udskrev 

1,2 pct. flere patienter i samme periode. 
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Ser man på udviklingen måned for måned det seneste år svinger udskrivningerne på 

det medicinske område lidt mere end for resten af det somatiske område. Der er tyde-

lige sæsonudsving i den øvrige aktivitet, mens de medicinske specialer har en mere 

stabil aktivitet, men dog med et tydeligt pres om vinteren og om efteråret. 

 

  
 

Sengedage  

Antal sengedage i januar måned har været faldende fra 2010 til 2012 efterfulgt af en 

markant stigning fra 2012 til 2013 på det medicinske område og for øvrige specialer. 

De medicinske specialer har de første tre år haft et fald på 4,7 pct. for så at opleve en 

stigning på 9,2 pct. fra 2012-2013. De øvrige specialer har haft et fald på 6 pct. og 

derefter en stigning på 4,5 pct. fra 2012 til 2013. 
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Udviklingen måned for måned det seneste år viser samme tendens og variation som 

antal udskrivninger med øget aktivitet efterår og vinter. Opgørelsen viser, at januar 

2013 var en særlig hektisk måned set i forhold til året før, både hvad angår sengedage 

og udskrivninger. Perioden juli til september har den laveste aktivitet, mens resten af 

månederne har relativt små udsving. 

 

  
 

Liggetid  

Liggetiden i januar er i årene 2010-12 faldet med 16 pct. for de medicinske specialer 

og 9,3 pct. for øvrige specialer. Fra 2012 til 2013 er liggetiden steget en smule for de 

øvrige specialer, mens der er status quo for de medicinske specialer. 

. 

  
 

Faldet i liggetid på det medicinske område i januar måned fra knapt 5 dage til 4 dage i 

perioden 2010 til 2012 har mere end udlignet konsekvensen af det stigende antal ind-

læggelser/ udskrivninger og det samlede sengedagsforbrug er derfor faldet i den peri-

ode. Det særlige ved situationen i januar 2013 er at det ikke er lykkedes at få liggeti-

den længere ned, og det stigende antal indlæggelser/udskrivninger har derfor resulteret 

i et stigende sengedagsforbrug og dermed overbelægning. 

 

Udviklingen det seneste år viser, at liggetiden på det medicinske område falder lidt i 

sommermånederne og stiger lidt om vinteren. Det er også om vinteren, at antal ud-

skrivninger og sengedage stiger, hvilket viser, at presset på kapaciteten er størst om 

vinteren.  
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Bispebjerg Hospital 

Med medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital som eksempel vises variationen i ak-

tiviteten uge for uge i perioden august 2012 til marts 2013. Figuren viser belægningen 

på de medicinske afdelinger på Bispebjerg Hospital kl. 13 i perioden 1. august til 27. 

marts, en periode på otte måneder. Den viser et noget mere varieret billede end figu-

rerne med sengedage og udskrivninger i 2012 ovenfor. Oversigten viser en tydelig 

tendens til større belægning i januar og februar. 

 

   

Belægningen på de medicinske afdelinger har generelt en tendens til at være stabil hen 

over ugen, mens belægningen falder ind over weekenden. Variationen kan tilskrives 

praksis i indlæggelsesmetoden, idet mange patienter på medicinske afdelinger indlæg-

ges af de praktiserende læger, typisk mandag til fredag mellem kl. 8 og kl. 16. Mange 

patienter forsøger at kontakte egen læge først, hvilket giver et pres på afdelingerne 

særligt mandag. Dertil kommer, at en række medicinske patienter er elektive. I week-

enden er det via vagtlægen eller ved selvhenvendelse.   

 

Belægningen varierer normalt hen over døgnet og er højest omkring middag. Dette 

skyldes, at nye patienter ankommer i løbet af dagen, men udskrivningen af patienter 

finder sted ved stuegang. Der kan derfor i pressede situationer opstå problemer med 

sengekapaciteten.  
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Færdigbehandlede patienter 

Region Hovedstaden har i samarbejde med kommunerne de seneste år opgjort antal 

”færdigbehandlede patienter/dage” i alt for alle patientgrupper og haft fokus på at 

nedbringe antal unødvendige liggedage på regionens hospitaler. Der har generelt været 

en positiv udvikling, om end hospitalerne finder, at der er stor forskel mellem kom-

munerne på dette område. En patient er færdigbehandlet, når patienten efter lægelig 

vurdering er færdigbehandlet, og indlæggelse dermed ikke er en forudsætning for vi-

dere behandling. Samtidig skal der ikke være nogen patientadministrative forhold, 

som hindrer kommunerne i at hjemtage patienten.  

 

I perioden 2009-2012 er antal færdigbehandlede sengedage faldet med knap 8.300 - 

svarende til i alt 23 senge (100 pct. belægning). Samtidig er andelen af patienter, som 

er færdigbehandlet, faldet fra 2,5 % til 2,2 %. Antallet af færdigbehandlede patienter 

har i perioden 2009-2011 ligget stabilt på godt 4.600 patienter pr år, mens der er sket 

en lille stigning i 2012 til omkring 4.800 patienter. Det betyder alt i alt, at det gennem-

snitlige antal dage, som den enkelte patient har ligget færdigbehandlet, er faldet fra 8 

til 6,3 dage i Region Hovedstaden.  

 

Antal færdigbehandlede dage er opgjort måned for måned. Det viser, at der er flest 

færdigbehandlede patienter på hospitalerne i vintermånederne januar-marts. 

 

Færdigbehandlede dage i alt for alle patientgrupper 

År 2009 2010 2011 2012 
 Januar  4.925 3.108 2.424 2.722 
 Februar  4.390 3.827 3.152 3.191 
 Marts  4.018 3.213 2.836 3.017 
 April  3.111 2.169 1.893 2.140 
 Maj  3.026 2.486 2.303 2.057 
 Juni  2.718 2.351 2.490 2.314 
 Juli  2.084 1.974 2.419 2.531 
 August  2.390 2.623 2.378 2.124 
 September  2.330 2.480 2.046 1.849 
 Oktober  2.310 2.017 2.206 2.500 
 November  2.863 2.758 2.713 2.362 
 December 3.281 2.308 2.106 2.379 

Total 37.446 31.314 28.966 29.186 
Tallene omfatter udelukkende regionens egne borgere på de somatiske hospitaler 
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Bilag: Aktivitet fordelt på hospitaler januar 2012 til januar 2013 

 

Bornholms Hospital 

  

 
 

 

Hvidovre Hospital 
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Amager Hospital 

  

 
 

Glostrup Hospital 
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Bispebjerg Hospital 

  

 
 

Frederiksberg Hospital 
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Herlev Hospital 

  

 
 

Gentofte Hospital 
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Hillerød Hospital 

  

 
 

Frederikssund Hospital 

  

 
* Aktivitet på Montebello er ikke taget med for Frederikssund Hospital 
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Helsingør Hospital 

  

 
*Note til Helsingør Hospital: Januar 2013 var sidste måned inden lukningen af Helsingør Hospital, derfor 

vil der være en faldende tendens. 

 

Rigshospitalet 

  

 
 

 

 

 

 


