
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 24. februar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 893 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares endeligt. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 893:  

”Vil ministeren sende en opgørelse fra de sidste tre år på hospitalsbelastningen. Hvor 

mange indlagte og hvor meget personale og sygefravær, en opgørelse på belagte sen-

gepladser i hver region i 2018- 2019-2020, en opgørelse på antal fastansat sundheds-

personale i 2018-2019-2020 og en opgørelse om sygefravær i procent blandt sund-

hedspersonalet på somatiske sygehuse i 2018-2019-2020?” 

 

Svar: 

Det er lagt til grund for besvarelsen, at der spørges ind til følgende i somatikken i pe-

rioden 2018-2020: 

- indlagte opgjort pr. region 

- personale, herunder fastansat sundhedspersonale opgjort pr. region og nati-

onalt 

- sygefravær opgjort pr. region og nationalt, herunder for sundhedspersonale 

på somatiske sygehuse 

- belægningsgraden opgjort pr. region. 

 

Til besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen og 

Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL). 

 

I tabel 1 fremgår antallet af somatiske indlæggelser. Antallet af indlæggelser er defi-

neret som et tidsmæssigt tæt sammenhængende sygehusophold på et eller flere sy-

gehuse beståe de af é  eller flere fysiske fre øder  og ed e  sa let varighed ≥ 
12 timer.  Antallet af indlæggelser er faldet fra 2018 til 2020 på tværs af alle regioner. 

Det skal bemærkes, at grundet databrud i 2019 ifm. overgang til ny version af Lands-

patientregistret (LPR3) skal man være varsom med at sammenligne tal fra 2019 med 

tal for 2018 og før samt med tal for 2020 og frem.  
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Side 2 

 

 Tabel 1 

Antal somatiske indlæggelser fordelt på sygehusregioner, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Region Nordjylland 72.696 73.768 71.012 

Region Midtjylland 162.660 160.493 151.570 

Region Syddanmark 160.676 159.618 149.673 

Region Hovedstaden 271.995 273.795 248.658 

Region Sjælland 108.035 113.341 106.514 
 

 

      
 Anm.: Anm.: Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. 

et betyder, at følgende sammenligninger skal foretages med ekstra varsomhed: 

                 - Sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før 

                 - Sammenligninger af tal for 2019 med tal for 2020 og frem 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen pga. Landspatientregisteret, 2021 

  

 

I tabel 2 fremgår belægningsgraden for somatiske afdelinger fordelt på sygehusregio-

ner. Belægningsgraden opgøres som summen af antal patienter pr. måned i forhold 

til summen af antal disponible sengepladser pr. måned. Belægningsgraden har gen-

nem 2020 været faldende. Det bemærkes yderligere, at belægningsgraden i 2018-

2020 ikke har været over 100 pct. i nogle af regionerne.  

 

Det bemærkes, at det ikke er nærmere undersøgt om nedgangen i somatiske indlæg-

gelser og belægningsgraden afspejler et tilsigtet eller utilsigtet fald. Sundhedsstyrel-

sen offentliggør løbende monitoreringsrapporter, hvor antallet af somatiske indlæg-

gelser, herunder akutte, offentliggøres på ugeniveau.   

 

Sundhedsdatastyrelsens bidrag til antallet af somatiske indlæggelser og belægnings-

grad fremgår af vedlagte bilagstabeller. Heraf fremgår yderligere oplysninger om me-

tode og opmærksomhedspunkter.  

 

. / . 



 

Side 3 

 Tabel 2 

Belægningsgraden fordelt på sygehusregioner, 2018-2020, pct. 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.  

2018 

Region Nord-

jylland 
92 95 94 90 87 89 86 85 87 88 85 84 

Region Midtjyl-

land 
88 89 89 86 83 82 83 83 83 84 81 79 

Region Syd-

danmark 
83 83 83 79 76 78 72 74 77 74 75 71 

Region Hoved-

staden 
82 81 81 77 76 76 72 73 75 74 74 72 

Region Sjæl-

land 
86 85 86 84 80 78 79 79 77 79 76 76 

2019 

Region Nord-

jylland 
93 92 89 87 89 92 87 88 89 87 89 87 

Region Midtjyl-

land 
76 85 85 83 84 84 84 84 85 85 86 85 

Region Syd-

danmark 
81 80 79 75 76 76 70 74 77 75 77 74 

Region Hoved-

staden 
77 76 75 71 73 74 69 72 77 75 76 72 

Region Sjæl-

land 
81 82 80 81 81 82 80 78 83 84 83 80 

2020 

Region Nord-

jylland 
96 95 80 75 82 88 89 92 93 90 87 83 

Region Midtjyl-

land 
87 88 74 70 75 81 83 86 86 86 85 82 

Region Syd-

danmark 
80 80 66 61 66 72 69 72 75 74 74 69 

Region Hoved-

staden 
77 74 62 58 63 68 67 68 70 70 72 68 

Region Sjæl-

land 
86 83 73 66 67 77 76 80 79 78 80 76 

 

 

      
 Anm.: I beregningen af belægningsgraden sammenholdes sygehusets aktivitet (ydede sengedage) og kapacitet 

(antallet af sengepladser). Som mål for kapaciteten anvendes disponible sengepladser. Belægningsgraden 

opgøres som summen af antal patienter pr. måned i forhold til summen af antal disponible sengepladser pr. 

måned:  

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen pga. Data for sengepladser og belægning 1. februar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 4 

I tabel 3 fremgår antallet af fuldtidsbeskæftigede inklusive og eksklusive timelønnede 

i somatikken i 2019 og 2020 nationalt og fordelt på regioner. Fvsa. personale er det 

ikke muligt at opdele personale ansat i somatikken hhv. psykiatrien i 2018, da opde-

lingen i kontoplanen i hhv. somatik og psykiatri trådte i kraft fra 2019. Det bemærkes 

derudover, at antallet af fastansatte er opgjort som fuldtidsbeskæftigede på deltid og 

fuldtid ekskl. timelønnede. Der ses på landsplan en stigning på 2.054 fuldtidsbeskæf-

tigede fra 2019 til 2020. Udviklingen for de enkelte regioner fremgår af tabel 3. 

 

 Tabel 3 

Fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse (somatikken), landsplan og regioner, 2019-2020 

 

    Antal fuldtidsbeskæftigede 
Antal fuldtidsbeskæftigede  
ekskl. timelønnede 

2019 

Region Nordjylland 9.043 8.817 

Region Midtjylland 21.199 20.738 

Region Syddanmark 20.352 20.139 

Region Sjælland  10.984 10.824 

Region Hovedstaden 31.558 31.034 

Hele landet 93.136 91.552 

2020 

Region Nordjylland 9.277 9.014 

Region Midtjylland 21.537 21.009 

Region Syddanmark 20.757 20.511 

Region Sjælland  11.395 11.085 

Region Hovedstaden 32.224 31.645 

Hele landet 95.190 93.263 

 

      
 Kilde: Ansatte på offentlige sygehuse, Sundhedsdatastyrelsen, KRL  

 

I tabel 4 fremgår en opgørelse over sygefraværet blandt alle ordinært ansatte i regio-

nerne fra 2018 til og med 2020. På tværs af landet var sygefraværet cirka 0,2 pct.-po-

int højere i 2020 end i 2019. 

 

I tabel 5 fremgår en opgørelse over sygefraværet blandt sundhedspersonale på soma-

tiske sygehuse i regionerne i 2019 og 2020. Det er ikke muligt at lave en opgørelse for 

2018, da opdelingen i kontoplan i hhv. somatik og psykiatri først trådte i kraft fra 

2019. På tværs af landet var sygefraværet cirka 0,4 pct.-point højere i 2020 end i 

2019. 

 

Sygefraværsprocenten er beregnet som andelen af fraværsdagsværk ud af antallet af 

arbejdsdage i det givne år. 

 

Sygefraværet i 2020 er påvirket af Covid-19 og kan derfor være vanskeligt at sam-

menligne med andre år, ligesom regionerne også kan være påvirket i forskelligt om-

fang. Ligeledes kan der ved sammenligning af regionerne være forskelle i fx persona-

lesammensætningerne, som der ikke er taget højde for. 

 



 

Side 5 

 Tabel 4 

Opgørelse over sygefravær for alle ordinært ansatte i regionerne fra 2018 til 2020 (procent) 

 2018 2019 2020 

Region Nordjylland 4,4 4,2 4,2 

Region Midtjylland 4,6 4,8 4,9 

Region Syddanmark 4,5 4,4 4,7 

Region Hovedstaden 4,6 4,7 5,0 

Region Sjælland 5,6 5,3 5,6 

Hele landet 4,7 4,7 4,9 
 

 

      
 Anm.: Opgørelsen vedrører alle ordinært ansatte i regionerne, dvs. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte 

samt timelønnede indgår ikke. Fraværsprocenten er beregnet som andelen af fraværsdagsværk pr. 

fuldtidsansat ud af ud af antal arbejdsdage i hhv. 2018 (227), 2019 (227) og 2020 (229). Ét fraværsdagsværk 

svarer til 7,4 timer. Registerede fraværsårsager vedrører bl.a. egen sygdom og arbejdsskade. 

Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor samt egne beregninger. 

 

 

 

 Tabel 5 

Opgørelse over sygefravær for sundhedspersonale på somatiske sygehuse i 2019 og 2020 (procent) 

  2019 2020 

Region Nordjylland 3,8 3,9 

Region Midtjylland 4,3 4,7 

Region Syddanmark 4,2 4,6 

Region Hovedstaden 4,5 5,0 

Region Sjælland 4,9 5,2 

Hele landet 4,4 4,8 
 

 

      
 Anm.: Opgørelsen vedrører ordninært ansatte sundhedspersonale på somatiske sygehuse i regionerne, dvs. 

sundhedspersonale i form af elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte samt timelønnede indgår ikke. 

Fraværsprocenten er beregnet som andelen af fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat ud af antal arbejdsdage i 

hhv. 2019 (227) og 2020 (229). Ét fraværsdagsværk svarer til 7,4 timer. Registerede fraværsårsager vedrører 

bl.a. egen sygdom og arbejdsskade. 

Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor samt egne beregninger. 

 

 

Der skal tages forbehold for, at ovenstående indikatorer ikke viser en udtømmende 

belysning af den samlede hospitalsbelastning, selvom de udvalgte indikatorer er rele-

vante. For eksempel er der ikke taget højde for længden af indlæggelser, pleje- og be-

handlingstyngden eller ambulante og telemedicinske patienter og deres påvirkning 

på den samlede hospitalsbelastning samt den belastning af hospitalerne i forhold til 

løbende omstilling og fleksibilitet, som ikke lader sig opgøre i de faste nationale regi-

stre.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Niels Thorning 


