
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 16. april 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 902 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

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

 

Spørgsmål nr. 902:  

”Ministeren bedes oplyse, hvor lang tid det vurderes at ville tage at indhente aflyste 

og rykkede operationer og genetablere normal drift i sundhedsvæsenet hhv. med og 

uden inddragelse af kapaciteten på de private hospitaler.” 

 

Svar: 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvor lang tid det vil tage at 

indhente udskudte operationer i sundhedsvæsenet. Det skyldes bl.a., at det ikke kan 

forudsiges, hvordan den præcise udvikling af epidemiens videre forløb vil være, og 

dermed er det vanskeligt at vurdere, hvordan belastningen af sundhedsvæsenet vil 

være i den kommende periode. Derudover er omfanget af ventetidspunklen, der er 

skabt som følge af COVID-19, endnu ikke kendt. Jf. svar på SUU alm. del – spm. 901 så 

arbejdes der på en monitoreringsmodel.  

 

Regeringen har fokus på at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet, jf. fælles udmelding 

mellem regeringen, Danske Regioner, KL og PLO den 13. april 2020 om at øge aktivi-

teten i sundhedsvæsenet. Den øgede aktivitet sker på baggrund af Sundhedsstyrel-

sens faglige plan for omstilling af sundhedsvæsenet. 

 

Regeringen ønsker, at både den offentlige og private kapacitet skal udnyttes på bedst 

mulig vis, hvor det giver faglig mening. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Dan-

ske Regioners formand har udtalt, at kapaciteten på private sygehuse skal bruges i 

forbindelse med afvikling af ventetidspuklen som følge af COVID-19. 

 

 

Med venlig hilsen 
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