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Status på udsatte aktiviteter som følge af COVID-19
Hospitalsudvalget har til budgetseminaret den 17. maj 2021 efterspurgt en
status på afvikling af udsatte aktiviteter som følge af COVID-19 ved
udgangen af april måned og en vurdering af puklens størrelse ved årsskiftet
2021.
Afviklingen af de udsatte aktiviteter som følge af COVID-19 blev i marts
2021 vurderet til at andrage ca. 50 mio. kr.
Hospitalerne i Region Midtjylland vurderer, at ca. 24.000 aftaler om
udredning og behandling ved udgangen af april 2021 er blevet udsat
til senere.
De udsatte aktiviteter kan fordeles på følgende:
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Operationer: 1.723
Dagkirurgi: 1.212
Ambulante besøg: 17.684
Endoskopier: 2.065
Diagnostik radiologi: 1.164

Til disse aktiviteter må en del afledte aktiviteter inden for klinisk
biokemi og diagnostisk radiologi forventes.
Opgørelserne er udarbejdet ved at sammenligne bookinger af
behandlingspatienter, udredningspatienter, dagkirurgiske patienter,
indlagte OP-patienter osv. og antal patienter på huskelister med en
normal situation. Men da sådanne opgørelser kræver en ensrettet
registrering på tværs af de enkelte hospitaler, er det ikke alle
hospitalerne, der kan opgøre antallet af ventende patienter præcist.
Hospitalerne i Region Midtjylland dækker i flere tilfælde over flere
geografiske enheder med forskellige registreringsprocedurer.
Hvis hospitalerne ikke har kunne opgøre de udsatte aktiviteter på
baggrund af bookingdata, er opgørelsen i stedet baseret på grove
estimater for puklens størrelse.
Visse hospitaler har endvidere haft svært ved at opgøre antallet af
patienter, der venter på udredning og behandling, fordi det er svært
at vide om afviklingen kan gennemføres som planlagt. Det er bl.a.
svært at vide om personalet vil arbejde over i efteråret 2021 o.l.

I forhold til regionens forventninger til afviklingen af de udsatte aktiviteter
ved udgangen af 20211 kan det oplyses, at alle hospitaler ud over RH
Randers forventer, at der stadig vil være udsatte aktiviteter ved årsskiftet.
For flere hospitaler er det svært at vurdere efterslæbet ved udgangen af
2021. Efterslæbet vurderes som minimum at være på ca. 7.200 ambulante
besøg, 1.100 operationer, 930 dagkirurgiske operationer og 900
endoskopier.
Hospitalernes forventninger til afvikling af udsatte aktiviteter
Regionshospitalet Horsens
Efterslæbet på Regionshospitalet Horsens er ved udgangen af april
begrænset til 115 kirurgiske patienter, 60 patienter til dagkirurgi og 900
patienter til endoskopi. Ved udgangen af 2021 ventes efterslæbet reduceret
til 58 kirurgiske patienter, 30 patienter til dagkirurgi og 400 patienter til
endoskopi.
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt har svært ved opgøre antallet af udsatte patienter, fordi
CPK i Silkeborg varetager overløbsfunktioner på flere områder, og derfor har
svært ved at forudsige, hvor mange aktiviteter, de øvrige hospitaler sender.
Efterslæbet på Hospitalsenhed Midt er ved udgangen af april opgjort til 3900
ambulante besøg, 200 operationer, 655 endoskopier og 1164 radiologiske
undersøgelser.
Hospitalsenheden kan ikke vurdere efterslæbet ved udgangen af 2021.
Regionshospitalet Randers
RH Randers er midt i afviklingen af de udsatte aktiviteter og kan derfor ikke
præcist opgøre puklen pr. 30. april 2021. Forventningerne er, at der ikke er
udsatte aktiviteter, når projekterne er gennemført.
Hospitalsenheden Vest
Efterslæbet på Hospitalsenheden Vest er ved udgangen af april 2021 opgjort
til 1526 ambulante besøg og 65 operationer.
Hospitalsenheden Vest kan ikke opgøre efterslæbet ved årets udgang pga.
usikkerheder om behandlingskapaciteten som følge af flytningen til Gødstrup
i efteråret.
Aarhus Universitetshospital
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Forventningerne til de udsatte aktiviteter er baseret på antagelser om, at den

varslede konflikt mellem DSR og forhandlingsfællesskabet ikke medfører
arbejdsnedlæggelser, og at COVID-19 epidemien ikke medfører yderligere
nedlukning af hospitalernes elektive behandlingskapacitet.
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Efterslæbet på Aarhus Universitetshospital er ved udgangen af april opgjort
til 12.271 ambulante besøg, 1.343 operationer, 1.152 dagkirurgiske
operationer og 510 endoskopier.
Ved årsskiftet forventer Aarhus Universitetshospital at efterslæbet vil være
ca. 7.200 ambulante besøg, 1.050 operationer, 900 dagkirurgiske
operationer og 500 endoskopier.
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