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Faktaark
Kortere ventetider på skadestuer
Akutte patienter skal sikres hurtig behandling på landets skadestuer.
Regeringens akutudvalg er i maj 2012 kommet med 11 centrale anbefalinger til, hvordan
ventetiden i akutmodtagelserne kan nedbringes. Akutudvalgets afrapportering viser, at regionerne generelt har fokus på området. Regionerne har igangsat en række konkrete initiativer til at nedbringe ventetider og højne kvaliteten i visitation og behandling.
Regeringen og Danske Regioner er i forlængelse heraf enige om frem mod foråret 2014
gradvist at indfase visiteret adgang til alle landets skadestuer. Det er et afgørende tiltag i
forhold til at sikre patienten det rette behandlingstilbud. Der er ligeledes enighed om, at
samtlige regioner opstiller servicemål for ventetider og løbene monitorerer på disse, så patienterne ved, hvilken ventetid de kan forvente.
Udviklingen på området vil blive fulgt tæt med fokus på effekten af de igangsatte initiativer.

Ventetid i akutmodtagelser og akutklinikker
Der er årligt knap 1 mio. skadestuebesøg. I 2011 var den gennemsnitlige ventetid fra ankomst
til igangsættelse af behandling 56 minutter i Region Hovedstaden, 25 minutter i Region Sjælland, 49 minutter i Region Syddanmark og 49 minutter i Region Midtjylland, jf. tabel 1. Ventetiderne er ikke direkte sammenlignelige på tværs af regionerne.

Tabel 1. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker (2011)
Antal besøg
Hovedstaden
2

Sjælland

Syddanmark

1

75 percentil

95 percentil

297.413

Gennemsnitlig
ventetid
00:56

01:16

03:49

143.608

00:25

00:25

02:03

188.230

00:49

00:40

02:54

3

121.903

00:49

-

-

Nordjylland

-

-

-

-

Midtjylland

Kilde: Ventetider i akutmodtagelser, Akutudvalget, maj 2012.
Note 1: Tallene er uden tal for Gentofte Hospital, da de ikke er medtaget i opgørelser for 2011.
Note 2: Skadekontakter med ventetid på > 18 timer (i alt 76) og med uoplyst ventetid (i alt 316) er ekskluderet fra
ventetidsberetningen.
Note 3. Tallene omfatter kun akutafdelingerne/skadestuerne og ikke akutklinikkerne. Desuden indgår RH Viborg ikke i
opgørelsen pga. tekniske udfordringer.
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