
 

 
 
NOTAT Antal udskudte aktiviteter på sygehusene under 
strejken– uge 28 
De fem regioner har den 21. juli offentliggjort tal på aflyste behandlinger for perioden 12. juli til 18. juli (uge 
28). Tallene dækker over al aktivitet, som må udskydes. Der er primært tale om ambulant aktivitet, men 
udskydelserne omfatter også planlagte indlæggelser. Den udskudte aktivitet omfatter både udredning, 
forundersøgelser, behandling og kontrol.  
 
I uge 28 er der udskudt 5.531 ambulante kontakter og kirurgiske indgreb. I alt er der udskudt 41.980 aktiviteter, 
jf. tabel 1.   
 
Figur 1. Udvikling i antal udskudte aktiviteter under sygeplejerskekonflikten 2021 

 
Kilde: Indberetninger fra de 5 regioner. Figurens tal er baseret på notatets tabeller, DSR Analyse 
 
Tabel 1. Overblik over antal udskudte aktiviteter under sygeplejerskekonflikten 2021 (uge 28)  

 Region Hov. Region 
Sjælland 

Region Syd* Region Midt Region Nord Samlet  

Sum af ambulante kontakter 
og kirurgiske indgreb (a+b) 1697 343 2150 844 497 5.531 

a.Antal ambulante kontakter  1371 239 - 603 419  
b. Antal kirurgiske indgreb 326 104 - 241 78  
c. Omvisiterede til private 
tilbud 1361 619 82 528 437  

d. Færdigbehandlede indlagte 
patienter 60 4 38 8 48  

Kilde: Indberetninger fra de 5 regioner, DSR Analyse. * region Syddanmark angiver, at de ikke kan foretage samme opdelinger i a-d som de 
øvrige regioner. Der kan være ”dubletter”, da samme patientforløb kan indeholde flere kontakter. Hver kontakt vil tælle med. 
Hvis en patient får udskudt den samme aftale flere gange, tæller den med i opgørelserne hver gang den udskydes. Se mere på 
regionernes hjemmesider.  
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Metode  
 Opgørelserne dækker ambulant aktivitet, som skulle have fundet sted i nævnte periode, men som er blevet 
udskudt som følge af strejken. Den ambulante aktivitet omfatter både udredning, forundersøgelser, behandling 
og kontrol.  
 
Opgørelserne dækker antallet af kirurgiske indgreb, inkl. skopier og andre mindre kirurgiske indgreb, som er 
blevet udskudt som følge af strejken. 
 
Der vil forekomme et overlap mellem antallet af udskudte kirurgiske indgreb og antallet af ambulante 
kontakter. 
 
Der vil være nyhenviste patienter, som får en senere fremmødetid på grund af strejken. Det indgår ikke i 
opgørelsen, da de ikke har en aftale, som udskydes. Hvis en patient har flere ambulante aftaler den samme 
dag, vil hver enkelt aftale tælle med i opgørelsen.  
 
Hvis en patient får udskudt den samme aftale flere gange, kan det forekomme, at den tæller med i 
opgørelserne hver gang, den udskydes. Dette afhænger af den enkelte afdelings bookingpraksis. 
 
Får en patient udskudt det samme indgreb flere gange, kan det forekomme, at det tæller med i opgørelserne 
hver gang, det udskydes. Dette afhænger af den enkelte afdelings bookingpraksis. 
 
Kilde: Region Hovedstaden 
 
Links til de offentlige tal  

Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 

https://www.regionh.
dk/presse-og-

nyt/pressemeddelelse
r-og-

nyheder/Sider/Strejke
-paa-hospitalerne-fra-

midnat-den-19-juni-
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https://www.regionsj
aelland.dk/Sundhed/p
atient-i-region-
sjaelland/strejke/Sider
/default.aspx 
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Bilagstabel for UGE 27:  Overblik over antal udskudte aktiviteter under sygeplejerskekonflikten 2021 (UGE 27)  
 Region Hov. Region 

Sjælland 
Region Syd* Region Midt Region Nord Samlet  

Sum af ambulante kontakter 
og kirurgiske indgreb (a+b) 2.316 426 3475 1.247 623 8.087 

a.Antal ambulante kontakter  1.804 302 - 835 524  
b. Antal kirurgiske indgreb 512 124 - 412 89  
c. Omvisiterede til private 
tilbud 2.082 755 67 928 622  

d. Færdigbehandlede indlagte 
patienter 63 6 35 8 47  

Kilde: Indberetninger fra de 5 regioner, DSR Analyse. * region Syddanmark angiver, at de ikke kan foretage samme opdelinger i a-d som de 
øvrige regioner. Der kan være ”dubletter”, da samme patientforløb kan indeholde flere kontakter. Hver kontakt vil tælle med. 
Hvis en patient får udskudt den samme aftale flere gange, tæller den med i opgørelserne hver gang den udskydes. Se mere på 
regionernes hjemmesider.  
 
Bilagstabel for UGE 26:  Overblik over antal udskudte aktiviteter under sygeplejerskekonflikten 2021 (UGE 26)  

 Region Hov. Region 
Sjælland 

Region Syd* Region Midt Region Nord Samlet  

Sum af ambulante kontakter 
og kirurgiske indgreb (a+b) 3.807 551 5.676 1.653 1.039 12.726 

a.Antal ambulante kontakter  3.106 360 - 1.107 851  
b. Antal kirurgiske indgreb 701 191 - 546 188  
c. Omvisiterede til private 
tilbud 1.720 739 74 827 622  

d. Færdigbehandlede indlagte 
patienter 67 9 26 8 34  

Kilde: Indberetninger fra de 5 regioner, DSR Analyse. * region Syddanmark angiver, at de ikke kan foretage samme opdelinger i a-d som de 
øvrige regioner. Der kan være ”dubletter”, da samme patientforløb kan indeholde flere kontakter. Hver kontakt vil tælle med. 
Hvis en patient får udskudt den samme aftale flere gange, tæller den med i opgørelserne hver gang den udskydes. Se mere på 
regionernes hjemmesider.  
 
Bilagstabel for UGE 25: Overblik over antal udskudte aktiviteter under sygeplejerskekonflikten 2021 (UGE 25) 

 Region 
Hov. 

Region 
Sjælland 

Region Syd* Region Midt Region Nord Samlet  

Sum af ambulante kontakter 
og kirurgiske indgreb (a+b) 5.749 639 5.684 2.357 1.207 15.636 

a. Antal ambulante kontakter  4.351 461  1.569 1.042  
b. Antal kirurgiske indgreb 1.398 178  788 165  
c. Omvisiterede til private 
tilbud ? 771 65 1.002 685 

 

d. Færdigbehandlede indlagte 
patienter ? 3 24 9 39 

 

Kilde: Indberetninger fra de 5 regioner, DSR Analyse. * region Syddanmark angiver, at de ikke kan foretage samme opdelinger i a-d som de 
øvrige regioner. Der kan være ”dubletter”, da samme patientforløb kan indeholde flere kontakter. Hver kontakt vil tælle med. 
Hvis en patient får udskudt den samme aftale flere gange, tæller den med i opgørelserne hver gang den udskydes. Se mere på 
regionernes hjemmesider.  
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