
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 12. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 22 (L 133 – Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod 

smitsomme og andre overførbare sygdomme (Udvidelse af foranstaltninger til at fo-

rebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.)) til 

sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 22:  

”Kan ministeren oplyse antallet af intensive pladser og respiratorer?” 

 

Svar: 

Regionerne er i gang med at øge kapaciteten til at behandle de ekstra patienter un-

der en epidemi, herunder intensiv pladser og respiratorer. Regionerne har fået tilsagn 

om, at udgifterne til at indkøbe nødvendig respiratorkapacitet vil blive dækket af sta-

ten.  

 

Sundhedsstyrelsen er i tæt kontakt med regionerne ved at kortlægge den nuværende 

kapacitet på intensive afsnit, samt respiratorer, og hvilke konkrete muligheder der er 

for at øge kapaciteten.   

 

I tabel 1 angives det samlede antal respiratorer i regionerne, der er umiddelbart til-

gængelige, antal respiratorer i lagre og depoter, antal respiratorer der kan anvendes 

ved ophør af elektiv aktivitet (transportrespiratorer og anæstesiapparater med respi-

rator) samt det samlede antal respiratorer. 

 

Tabel 1. Antal respiratorer  

Antal respiratorer 

Umiddelbar 

tilgængelig 

kapacitet 

Antal i 

lagre og 

depoter 

Antal v. 

ophør af 

elektiv 

aktivitet 

m.v. I alt 

Region Nordjylland 38 41 62 141 

Region Midtjylland 100 43 151 294 

Region Syddanmark 107 45 127 279 

Region Sjælland 88 22 107 217 

Region Hovedstaden  139  45  123  307 

Landsplan 472 196 570 1.238 

 

Regionerne har på nuværende tidspunkt vurderet, at der er mulighed for at opskalere 

til ca. 750 intensiv pladser med respirator til rådighed for patienter med COVID-19. 

Samtidig arbejdes der for at inddrage den kapacitet, som findes uden for det offent-

lige sundhedsvæsen. 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

Holbergsgade 6 

DK-1057 København K 

 

T +45 7226 9000 

F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk  

W sum.dk  

 

 

Dato: 12-03-2020 

Enhed: SPOLD 

Sagsbeh.: SUMMPH 

Sagsnr.: 2002413 

Dok. nr.: 1132965 

 

Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
L 133 endeligt svar på spørgsmål 63 

Offentligt

mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/


 

Side 2 

 

Der udestår endnu en validering af de indrapporterede tal fra regionerne samt en op-

gørelse af den yderligere respiratorkapacitet, der kan etableres fra andre kilder – pri-

vathospitaler, forsvaret, veterinærområdet samt indkøb. På baggrund heraf kan der 

etableres et samlet overblik over kapaciteten. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Marie Louise Rostrup 

 


