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1 Indledning 

Denne vejledning beskriver administrative retningslinjer for belægningsopgørelser, som anvendes i 

Region Nordjylland. 

 

Der er fokus på de belægningstal, som anvendes på regionsniveau til at vurdere den langsigtede be-

lægningssituation på hospitalerne. 

 

Belægningssituationen kan vurderes på flere forskellige måder. Alt efter formål, f.eks. om den lang-

sigtede belægningssituation skal vurderes, eller om der foretages dag-til-dag planlægning, er det for-

skelligt, hvilken måde, der egner sig bedst. I Region Nordjylland arbejdes der derfor med forskellige 

belægningsindikatorer på forskellige niveauer i organisationen1.  

 

Det er formålet med vejledningen, at belægningsopgørelserne bliver ensartede på tværs af de nordjy-

ske hospitaler. Med et ensartet udgangspunkt bliver det i højere grad muligt at vurdere belægningssi-

tuationen og arbejde målrettet med at sikre, at den rette kapacitet stilles til rådighed, at der er et godt 

og sikkert patientflow, og at der tages hånd om eventuelle langsigtede kapacitetsudfordringer. 

 

Vejledningen beskriver centrale begreber i belægningsopgørelserne; kapaciteten målt i disponible 

senge og aktiviteten målt ved stationære patienter. 

 

Den disponible sengekapacitet justeres løbende. Justeringerne bør foretages efter ensartede princip-

per for ikke at give et misvisende billede af belægningssituationen i en afdeling ift. en anden afdeling.  

Vejledningen præciserer derfor regionale retningslinjer for justering af den disponible sengekapacitet.  

 

Antallet af stationære patienter svinger meget over døgnet og over ugen. Vejledningen forholder sig til 

særlige typer af patienter, som alt efter registrering, kan påvirke belægningsopgørelserne i opadgå-

ende eller nedadgående retning. Særligt typer af patienter er eksempelvis patienter på orlov, akutte 

indlagte, raske ledsagere og patienter i lånesenge. 

 

Opdrag for vejledningen 
Vejledningen er udarbejdet på opdrag fra Driftsledelsen. På møde d. 3. februar 2017 blev det i Drifts-

ledelsen besluttet, at belægningssituationen vurderes ved brug af indikatoren ’antal sengedage med 

overbelægning’ og, at der skal sættes yderligere fokus på ensartet registrering og monitorering af be-

lægning på de nordjyske hospitaler.  

 

Styregruppen for Fællesindhold har efterfølgende på møde d. 1. marts 2017 besluttet at udarbejde en 

vejledning med retningslinjer for belægningsopgørelserne.  

 

Vejledningen er gældende fra d. 15. august 2018. 

 
1 Vejledningen indeholder ikke på nuværende tidspunkt beskrivelser af belægningsopgørelser, men vil blive udbygget hermed. 
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2 Centrale begreber ift. belægning 

Belægningen beregnes ved at sammenholde antallet af stationære patienter med sengekapaciteten.  

 

I den regionale (ligesom den nationale) beregning af belægningsgraden opgøres og sammenholdes 

de to tal kl. 23.00 om aftenen. 

 

Belægningsgrad =  
Antal stationære patienter på opholdsafdelingen kl. 23.00

Antal disponible senge på opholdsafdelingen kl. 23.00 
 

  

I løbet af dagen ændrer belægningssituationen sig ved, at patienter løbende ind- og udskrives. Der-

med kan der godt være overbelægning i løbet af dagen og et øget ressourcebehov til ind- og udskriv-

ninger om dagen ift. situationen om aftenen.  

 

Den konkrete situation vurderes ved morgenkonference og følges i løbet af dagen, og indgår som en 

del af den daglige planlægning i afdelingerne. Belægningssituationen i løbet af dagene og den lø-

bende ind- og udskrivning af patienter vurderes dog ikke at være udtryk for den langsigtede belast-

ning på sengekapaciteten. Samtidig er overbelægning kl. 23.00 vurderet at være til størst gene for pa-

tienterne. 

Stationære patienter 
I Region Nordjylland er de stationære patienter alle patienter, som er indskrevet på opholdsafdelinger 

kl. 23.00.  

 

I januar 2018 blev indført en ny national definition af indlæggelser. I nationale belægningsopgørelser 

er indlæggelser derfor ikke længere baseret på antal indskrevne, stationære patienter, men i stedet 

på patienternes samlede opholdstid på hospitalet/ hospitalerne.  

 

Patienter med ophold af mindst 12 timers varighed defineres som stationære patienter i de nationale 

belægningsopgørelser. Ophold, der ligger tidsmæssigt tæt på hinanden, forudsættes at være en del 

af en og samme indlæggelse/ forløb. Kontakter med maksimalt 4 timer mellem sluttidspunktet for før-

ste kontakt og starttidspunktet for næste kontakt kobles til én indlæggelse/ forløb. 

Sengekapacitet 
Der skelnes mellem normerede og disponible senge med udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens 

anvendte definitioner:2 
 

• Normerede senge er det antal senge, som svarer til afdelingens nettonormering, eller med 
andre ord, den politisk fastlagte sengekapacitet.  

 

• Disponible senge er det antal senge, som reelt er til rådighed for patienter kl. 23.00. En seng 
er til rådighed for en patient, såfremt der er personale til at overvåge og yde pleje til patienten 
i sengen.  

 
2 Se esundhed.dk: http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/SOB/Documents/Dokumenta-

tion%20af%20data%20for%20bel%C3%A6gning.pdf 

http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/SOB/Documents/Dokumentation%20af%20data%20for%20bel%C3%A6gning.pdf
http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/SOB/Documents/Dokumentation%20af%20data%20for%20bel%C3%A6gning.pdf
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3 Justering af sengekapaciteten 

Principper for justering 
På de nordjyske hospitaler sker justering af disponibel sengekapacitet kun på baggrund af ledelses-

mæssig godkendelse på hospitalsniveau eller klinikniveau, såfremt ansvaret herfor er uddelegeret af 

hospitalsledelsen til klinikledelsen.  

 

Gyldige årsager til ændring af antal disponible senge: 

• Ekstraordinære personalemæssige situationer eller ferieafvikling 

• Perioder med ombygninger eller skader på bygninger  

 

Eksempler på gyldige årsager til justering af sengekapaciteten: 

• I sommerferien og andre længerevarende ferieperioder 

• I weekender hvor der er færre personale til stede (5-døgnssenge) 

• Ombygning af badeværelse i forbindelse med en stue 

• Normeret sengeplads er endnu ikke etableret 

• Udskiftning af større dele af personalet, hvor der af patientsikkerhedsmæssige årsager gives eks-

traordinært tilladelse af justering  

 

Eksempler på ikke-gyldige årsager til justering af sengekapaciteten: 

• Terminal- eller isolationspatient 

• Patient med indlagt medhjælp 

• Lægers deltagelse på konferencer 

Systemmæssig justering 
Den systemmæssige justering af den disponible sengekapacitet foretages i NordEPJ. 
Det er derfor også i NordEPJ, at det mest opdaterede tal for sengekapaciteten findes 
Bemærk, at en disponible seng kan kun lukkes systemmæssigt for en hel dag ad gangen. 
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4 Særlige typer af patienter 

Alle patienter, der er indskrevet på opholdsafdelinger kl. 23.00, tæller som stationære patienter og 

indgår dermed i belægningsopgørelserne. Undtaget herfra er enkelte, særlige typer af patienter. Ret-

ningslinjerne for de særlige typer af patienter er beskrevet i de følgende afsnit.  

 

Orlovspatienter 
Orlovspatienter medregnes ikke i Region Nordjyllands eller de nationale belægningsopgørelser. 

 

En patient betragtes (og skal registreres) som en orlovspatient, såfremt patientens orlov frigiver res-

sourcer til personalet til at behandle/ varetage en anden patient.  

 

Vejledning til registrering af orlov i NordEPJ kan findes her. 

Eksempler på patienter hvor der skal registreres orlov 

• Patient som er hjemme på weekendtur eller lignende, og forventes tilbage på afdelingen på et be-

stemt tidspunkt 

• Psykiatrisk patient, som er indlagt til behandling på somatisk afdeling 

Eksempler patienter hvor der ikke skal registreres orlov 

• Patienter der kortvarigt forlader hospitalet i dagtimerne (børn på hjemmebesøg, gåtur i byen) 

• Disse patienter markeres som fraværende på logistiktavlen 

• Der sker ingen ændring i NordEPJ 

• Patienter der hjemsendes til observation med henblik på udskrivning 

• Disse patienter skal i stedet udskrives i NordEPJ 

Patienter i akutmodtagelsen 
Alle patienter i akutmodtagelserne skal indskrives akutambulant, indtil der er taget stilling til en even-

tuel indlæggelse. De indgår dermed ikke i belægningsopgørelserne, før det tidspunkt hvor der er ta-

get stilling til indlæggelse 

Patienter i lånte senge i andre afdelinger 
 

Hvis plejeansvaret for en patient overgår til den anden afdeling, og det ikke længere er personalet på 

stamafdelingen, der tilser patienten, skal patienten flyttes systemmæssigt for ikke længere at indgå i 

stamafdelingens belægningsopgørelse. Der skal foretages en adresseflytning af flytning. Vejledning til 

adresseflytning i NordEPJ kan findes her. 

 

Jf. vejledningen kan adresseflytning foretages med baggrund i hospitalets kapacitetsudnyttelse; når 

der ved overbelægning på én afdeling, er behov for at benytte senge, til pleje, på anden afdeling. 

Adresseflytningen medfører, at patienten optager en seng på adresseafdelingen. 

 

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Vejledning%20til%20registrering%20af%20patientfrav%C3%A6r%20(orlov).pdf#search=Registrering%20af%20orlov
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/DetPatientadministrativeSystem/Patientregistrering/VidenHaandbog/Sider/Flytninger.aspx
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I sjældne situationer hvor plejeansvaret bliver på stamafdelingen, kan en patient placeres i en seng i 

en anden afdeling (låneseng) uden at der foretages adresseflytning. Det betyder, at stamafdelingens 

personale tilser patienten, og patienten tæller fortsat med i stamafdelingens belægningsopgørelse. 
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