
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 28. januar 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 

342 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Martin Geertsen (V). 

 

Spørgsmål nr. 342:  

”Kan ministeren oplyse, hvad de gennemsnitlige ventetider på de offentlige sygehuse 

er til hhv. udredning og behandling af knæ- og hofteoperationer pr. 1. januar i 2019, 

2020, 2021 og 2022?” 

 

Svar: 

Til besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, der 

har opgjort de offentlige sygehuses forventede ventetid til indsættelse af henholdsvis 

kunstig hofte og kunstigt knæ.  

 

Den forventede ventetid er defineret ved den næste ledige tid for den patient, som 

ikke kræver yderligere undersøgelse og behandling.  

 

Ventetiderne er dermed estimerede forventede ventetider for den ukomplicerede 

patient og vil således højst sandsynlig afvige fra de erfarede ventetider, bl.a. fordi de 

erfarede ventetider inkluderer ventetid for mere komplicerede patienter mv.  

 

Ventetiderne er angivet som den forventede ventetid ved midtersygehuset (median), 

dvs. ved det sygehus, hvor der er lige mange sygehuse, der både tilbyder en kortere 

og en længere ventetid. 

 

Derudover kan jeg oplyse, at Regeringen og Danske Regioner d. 11. februar 2022 har 

indgået en aftale om at afvikle behandlingsefterslæbet og normalisere ventetiderne i 

sundhedsvæsenet. Det er en fælles ambition, at efterslæbet afvikles i løbet af 2022, 

men der er opmærksomhed på, at der kan være særlige omstændigheder eller for-

hold på enkelte områder. 

 

 Tabel 1 

Forventet ventetid i uger til undersøgelse (median) for kunstig hofte og knæ, pr. uge 1.  

 2019 2020 2021 2022 

Kunstig hofte 4 4 4 9 

Kunstig knæ 6 5 5 11 
 

 

      
 Anm.: Indikatoren er afgrænset til offentlige sygehusafdelinger samt til sygehusafdelinger med indberettet 

ventetid til både undersøgelse og behandling for behandlingerne ”Kunstig hofte”, ”kunstigt knæ”. Der 

inkluderes i indikatoren forventede ventetider, der mandag i opgørelsesugen er indberettet inden for de 

seneste 30 dage. Hvis der for den samme behandling på den samme sygehusafdeling er indberettet flere 

forventede ventetider inden for de seneste 30 dage, inkluderes kun den seneste indberettede.  
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Side 2 

                  Hvis der er indberettet mere end én ventetid på samme dato (dobbelt-indberetning), inkluderes den 

længste ventetid.  

                  Under COVID-19 har regionerne haft mulighed for frem til 28. februar 2021 at suspendere patienternes ret 

til hurtig udredning og behandling, og man kan derfor ikke regne med, at de forventede ventetider er 

opdateret i samme omfang som normalt.  

                  Derudover har sygehusene haft mulighed for at indberette en ventetid på 888 uger, når de på daværende 

tidspunkt ikke har været i stand at angive en forventet ventetid til undersøgelse eller behandling som følge 

af omlægning af kapaciteten ifm. COVID-19. Disse er ekskluderet fra indikatoren.   

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen  

 

 Tabel 2 

Forventet ventetid i uger til behandling (median) for kunstig hofte og knæ, pr. uge 1.  

 2019 2020 2021 2022 

Kunstig hofte 8,5 9 8 15 

Kunstig knæ 8 11 12 21 
 

 

      
 Anm.: Indikatoren er afgrænset til offentlige sygehusafdelinger samt til sygehusafdelinger med indberettet 

ventetid til både undersøgelse og behandling for behandlingerne ”Kunstig hofte”, ”kunstigt knæ”. Der 

inkluderes i indikatoren forventede ventetider, der mandag i opgørelsesugen er indberettet inden for de 

seneste 30 dage. Hvis der for den samme behandling på den samme sygehusafdeling er indberettet flere 

forventede ventetider inden for de seneste 30 dage, inkluderes kun den seneste indberettede.  

                  Hvis der er indberettet mere end én ventetid på samme dato (dobbelt-indberetning), inkluderes den 

længste ventetid.  

                  Under COVID-19 har regionerne haft mulighed for frem til 28. februar 2021 at suspendere patienternes ret 

til hurtig udredning og behandling, og man kan derfor ikke regne med, at de forventede ventetider er 

opdateret i samme omfang som normalt.  

                  Derudover har sygehusene haft mulighed for at indberette en ventetid på 888 uger, når de på daværende 

tidspunkt ikke har været i stand at angive en forventet ventetid til undersøgelse eller behandling som følge 

af omlægning af kapaciteten ifm. COVID-19. Disse er ekskluderet fra indikatoren.   

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Nanna Krüth 

 


