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Om opgørelsen af ventetid til behandling i sygehusvæsenet (somatik og psykiatri)
Måler på behandlingsdelen af patientens forløb
Ventetid til behandling er en opgørelse, der måler ventetiden fra patienten er endeligt udredt,
til patienten starter behandling, jf. figur 1.
Patienters udredningsforløb indgår dermed ikke i indikatoren. Disse følges i forvejen via monitorering af udredningsretten.
Såfremt patienten er udredt uden for sygehusvæsenet måles ventetiden fra patientens henvisning til behandling er modtaget på sygehuset.
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Bagudrettet opgørelse
Ventetid til behandling er en bagudrettet opgørelse. Dvs., den måler på patienter, som allerede
er blevet behandlet. F.eks. viser tal for 3. kvt. 2021 - det seneste kvartal i opgørelsen - den gennemsnitlige ventetid for de patienter, der blev behandlet i dette kvartal.
Sagt med andre ord er der tale om en opgørelse af den erfarede, faktiske ventetid og ikke af
sygehusenes forventede ventetider eller af, hvor mange patienter, der aktuelt venter på behandling (m.a.o. en venteliste-opgørelse).
Ventetid til behandling og den aktuelle situation i sygehusvæsenet
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens løbende statusrapporter vedrørende sygdomsbyrde, sygehuskapacitet og vaccination, at regionerne aktuelt, i varierende grad, oplever belastning og pres
på sygehuskapaciteten. I september og oktober 2021 ses endvidere en ca. 20 pct. nedgang i
antallet af planlagte operationer og ca. 10 pct. nedgang i antallet af planlagte ambulante somatiske besøg, sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.
Eventuelt gennemslag fra denne udvikling på nærværende opgørelse kan endnu ikke ses. Det
skyldes, at opgørelsen som nævnt viser ventetid for patienter, som er blevet behandlet, og derfor skal ses i sammenhæng med, at regionerne prioriterer ikke-akutte behandlinger, der bør
gennemføres med kort ventetid, og udskyder øvrige ikke-akutte behandlinger. Først når udskudte behandlinger bliver foretaget i større omfang, vil eventuelt gennemslag på nærværende
opgørelse kunne ses i tallene.
Tal for 4. kvt. 2021 offentliggøres i marts 2022, mens tal for 1. kvt. 2022 offentliggøres i juni
2022.
Sammenligning med tidligere opgørelse af ventetid til operation er ikke mulig
Det er ikke muligt at sammenligne opgørelsen af ”ventetid til behandling” (for somatikken) med
Sundhedsdatastyrelsens tidligere opgørelse af ventetid til operation. Det skyldes primært tre
forhold.
For det første er ”ventetid til behandling” (for somatikken) en meget generel opgørelse, der
omfatter patienter inden for både kirurgiske, medicinske og øvrige somatiske specialer. Sundhedsdatastyrelsens tidligere ventetidsopgørelse indeholdt kun patienter inden for kirurgiske
specialer.
For det andet indgik patientens ventetid til udredning i den tidligere opgørelse. Da denne opgørelse i sin tid blev udviklet, var udredningsretten og monitoreringen heraf endnu ikke indført.
For det tredje, og ud over de definitionsmæssige forskelle, er opgørelserne baseret på to forskellige registreringsmodeller.

2/2

