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Bidrag til besvarelse af SUU alm. del – spm. 

302 af 18. december 2018 

Spørgsmål 302 

Ministeren bedes opgøre de 20 typer af behandlinger, hvor der er den største regionale forskel 

i ventetid målt i antallet af dage. Ministeren bedes opgøre ventetiden for de 10 typer af opera-

tioner i en tabel med hhv. regionen med den længste ventetid (antal dage), regionen med den 

korteste ventetid (antal dage) samt differencen mellem den bedste og dårligste region. 

  

Bidrag til svar: 

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har som bidrag til besvarelsen opgjort den gennemsnitlige vente-

tiden til sygehusoperation i 2017 (antal dage) efter region og operationsgruppe. Efterfølgende 

er identificeret de 20 operationsgrupper, hvor der er de største forskelle mellem regionen med 

henholdsvis længste og korteste ventetid. 

 

Opgørelsen fremgår af tabel 1. 

 

Som det er tilfældet i den løbende statistik over ventetid til sygehusoperation er ekskluderet 

operationsgrupper vedrørende mindre kirurgiske procedurer, endoskopier samt udtagning af 

væv til transplantation. 

 

Der henvises til: 

http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx 
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Offentligt

http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx


 

 

Tabel 1. Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation, de 20 operationsgrupper med den største for-

skel mellem regionen med den længste og korteste ventetid, 2017, dage 

  Ventetid Antal venteforløb 

Operationer på øjenlåg Hovedstaden 48 920 

 Nordjylland 234 347 

 Difference 185  

Operationer på tåreapparat Hovedstaden 33 67 

 Nordjylland 240 82 

 Difference 207  

Operationer på øjenmuskler Syddanmark 74 113 

 Nordjylland 233 41 

 Difference 159  

Operationer på hornhinde og sklera Midtjylland 34 548 

 Sjælland 132 54 

 Difference 98  

Operationer på øjets linse Hovedstaden 31 10.340 

 Nordjylland 116 1.977 

 Difference 85  

Operationer på øregang Nordjylland 64 34 

 Sjælland 201 30 

 Difference 137  

Operationer på trommehinde og mellemøre Syddanmark 39 398 

 Sjælland 145 313 

 Difference 106  

Operationer på de små øreknogler Nordjylland 62 38 

 Sjælland 438 98 

 Difference 377  

Operationer på processus mastoideus og os temporale Midtjylland 48 46 

 Sjælland 130 57 

 Difference 83  

Operationer på næseskillevæg Syddanmark 38 441 

 Midtjylland 152 104 

 Difference 114  

Rhinoplastiske operationer Syddanmark 67 69 

 Sjælland 207 68 

 Difference 140  

Operationer på kæbehule Midtjylland 41 72 

 Sjælland 113 69 

 Difference 72  
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Tabel 1 (fortsat). Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation, de 20 operationsgrupper med den 

største forskel mellem regionen med den længste og korteste ventetid, 2017, dage 

  Ventetid Antal venteforløb 

Operationer på sinus ethmoidales og os ethmoidale Syddanmark 45 149 

 Sjælland 182 20 

 Difference 137  

Operationer på strubehoved Midtjylland 10 46 

 Sjælland 76 38 

 Difference 66  

Operationer på læber Syddanmark 19 98 

 Hovedstaden 91 46 

 Difference 71  

Operationer på tandkød og processus alveolaris Nordjylland 16 74 

 Hovedstaden 136 48 

 Difference 120  

Operationer på gane Syddanmark 16 39 

 Hovedstaden 184 105 

 Difference 168  

Operationer på scrotum og skrotalindhold Sjælland 37 427 

 Hovedstaden 111 572 

 Difference 74  

Operationer på æggeleder Sjælland 12 24 

 Nordjylland 77 121 

 Difference 64  

Operationer på bækken Midtjylland 25 76 

 Hovedstaden 93 97 

 Difference 68  
 

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. december 2019. 

Anm.: I tabellen er vist regionerne med længste og korteste ventetid samt differencen. Kun regioner med over 20 venteforløb for 

en operationsgruppe er inkluderet i opgørelsen. 

Opgørelsen er afgrænset til hovedkapitlerne som defineret i den fællesnordiske klassifikation for operationer (kapitlerne A-

H, J-N og P-Q). Som operationalisering af ”operationsgruppe” er anvendt tre-karakter niveauet i klassifikationen. 

Opgørelsen er endvidere afgrænset til offentligt finansierede patienter med bopæl i Danmark. 

I ventetiden indgår kun perioder, hvor patienten er reelt ventende (aktiv ventetid eller "køtid"). Disse indberettes under ven-

testatus 11-15. 

Det vil sige, at bl.a. perioder, hvor patienten er ikke-ventende, f.eks. fordi patienten er under udredning eller på ferie, ikke er 

medregnet som ventetid.  

Opgørelsen omfatter ventetid i hele forløbet, herunder både ventetid til udredning og ventetid til operation. 

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med ultimo 

november 2017 kan have indflydelse på opgørelsen. 

I regi af Sundhedsdataprogrammet er der igangsat et projekt vedrørende bedre præsentation af de indikatorer, der indgår i 

Nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder ventetid til sygehusoperation.  Projektet indebærer en omfattende gennem-

gang og en teknisk omlægning af indikatoropgørelserne, som potentielt også kan afdække uhensigtsmæssigheder i opgørel-

serne. I forbindelse med håndtering heraf kan tallene i tabellen blive revideret og dermed ændre sig. 

Grundlaget for opgørelsen er den løbende opgørelse statistik over erfaret ventetid til sygehusoperation. Der henvises til 

http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx 
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