
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 19. juni 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 1369 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Geertsen (V). 

 

Spørgsmål nr. 1369:  

”Ministeren svarede på SUU alm. del spørgsmål nr. 901 om antallet af aflyste og ryk-

kede operationer, at ”det er forventeligt, at det første data vil kunne offentliggøres 

ultimo maj 2020. Ministeren bedes derfor oplyse, hvor mange operationer, der på 

nuværende tidspunkt er aflyst eller rykket i det danske sundhedsvæsen?” 

 

Svar: 

Det fremgik af mit svar på SUU alm. del – spm. 901, at ministeriet i samarbejde med 

Sundhedsdatastyrelsen var gået i gang med at se på, hvorledes ventetidspuklen og 

aktivitet i sundhedsvæsenet i forlængelse af genåbningen af sundhedsvæsenet kan 

monitoreres. 

 

Resultatet af det arbejde er Sundhedsstyrelsens rapport ”Mo itoreri g af aktivitet i 
su dhedsvæse et”, so  blev offe tliggjort d. . ju i . Det forve tes, at en rap-

port offentliggøres igen inden sommerferien, primo september og derefter ca. 1 gang 

månedligt.  

 

Jeg kan i forlængelse heraf henvise til svar på SUU alm. del – spm. 1040, hvor det 

fremgår, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt på baggrund af landspatientre-

gisteret at opgøre, hvor mange behandlinger og operationer, som er udskudt pga. 

COVID-19. 

 

Det fremgår ligeledes af svar på spm. 1040, at man kan få et indtryk af ændringerne i 

aktiviteten på sygehusene ved at se på aktivitetsniveauet i månederne januar til april 

2020, som fremgår af svar på SUU alm. del – spm. 1041. Tal for aktiviteten i maj 2020 

vil blive offentliggjort med Sundhedsstyrelsens a de  rapport o  ”Mo itoreri g af 
aktivitet i su dhedsvæse et”, jf. ove for. 
 

 

Med venlig hilsen 
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