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1. Indledning
1.1

Formål med registeret

De centrale sundhedsmyndigheder har igennem en lang årrække indsamlet oplysninger om sengepladser på landets sygehuse. Fra 2014 har denne indsamling omfattet antallet af sengepladser
og patienter dagligt kl. 23.
De indberettede data af sengepladser og antal patienter bruges til at beregne forskellige mål for
belægningen på en given afdeling. Belægningen er defineret som forholdet mellem antal patienter med ophold kl. 23 i perioden og sengepladser multipliceret med antal dage i perioden,
udtrykt i procent.
Beregningen af belægningen inkluderer både 5- og 7-døgnssengepladser og sker for somatiske
og psykiatriske patienter.
I beregningen af belægningsgraden sammenholdes sygehusets aktivitet (ydede sengedage) og
kapacitet (antallet af sengepladser). Som mål for kapaciteten kan anvendes enten normerede
sengepladser eller antal disponible sengepladser (se nedenstående definitioner). Der anvendes
typisk de disponible sengepladser, da disse giver et mere retvisende billede af kapaciteten.
Raske nyfødte samt raske ledsagere bør frasorteres ved indberetning.
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2. Hvem skal indberette hvad, og hvordan
2.1

Hvem skal indberette

De 5 regioner.

2.2

Hvordan skal der indberettes

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) skal i udgangspunktet benyttes
til indberetning af sengepladser og belægningstal. Det er muligt at foretage indberetning ved
enten at benytte Sundhedsdatastyrelsen udstillede brugergrænseflade eller en system-til-system-løsning, hvor indberettede data i begge henseender vil blive mødt af SEI-systemets valideringskrav.
Hvis indberetning gennem SEI-systemet er en særlig stor udfordring, kan der rent undtagelsesvist benyttes fremsendelsen af data i et Microsoft Excel-filformat i den begrænsede periode indtil indberetning via SEI-systemet er implementeret. Håndholdte fremsendelser af data skal leve
op til følgende krav:
Dataformat og struktur:
KOLONNE-NAVN

-TYPE

-LÆNGDE

SHAK
SOR
BELAEGNINGSDATO
NORMEREDE_SENGE
DISPONIBLE_SENGE
ANTAL_PATIENTER

KARAKTER
KARAKTER
NUMERISK
NUMERISK
NUMERISK
NUMERISK

7
16
8 (default)

-RÆKKEFØLGE
1
2
3

8 (default)

4

8 (default)

5

8 (default)

6

Beskrivelse:
SHAK
SOR
BELAEGNINGSDATO
NORMEREDE_SENGE
DISPONIBLE_SENGE
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- Angivelse af sygehus-afdelingskode.
- Angivelse af kode iht. Sundhedsvæsenets Organisationsregister.
- Angivelse af datoen for belægningstallene i format dd-mm-yyyy.
- Angivelse af antallet af normerede senge for indberettende afdeling
- Angivelse af antallet af disponible senge for afdelingen og datoen.
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ANTAL_PATIENTER
datoen.

2.3

- Angivelse af antallet af patienter for indberettende afdeling og

Hvad skal indberettes

2.3.1

Skemaets oprettelsesdato

Format: dd-mmm-åååå

2.3.2

Indberetter

Sygehus-afdelingskode
Eller
SOR kode

2.3.3

Belægningsdato (dato indberetningen vedrører)

Format: dd-mmm-åååå

2.3.4

Antal normerede sengepladser

Antal kl. 23 Heltal.

2.3.5

Antal disponible sengepladser

Antal kl. 23. Heltal

2.3.6

Antal patienter på sengeafsnittet

Antal indlagte patienter. Heltal

2.4
2.4.1

Adgang til data
Hvem kan få adgang

Data bliver udstillet efter offentliggørelsen på eSundhed.dk. Her kan alle tilgå data.
Inden offentliggørelsen bliver tallene udstillet til validering og godkendelse i eSundhed Preproduktions miljøet for både regionerne, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriet.
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2.4.2

Hvordan

Der bliver lagt en grundtabel på eSundhed.dk hvor man selv kan afgrænse sine udtræk.
Opgørelser af belægning offentliggøres løbende.
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3. Definitioner
Begreb

Synonymer

Generel definition

normeret sengeplads

normeret seng

sengeplads på et hospital
hvor sundhedsprofessionelle varetager undersøgelse, behandling, overvågning og pleje af indlagte patienter

indlæggelse

sundhedsaktivitet på et
afsnit hvor en patient tildeles og dermed optager
en normeret sengeplads

indlagt patient

indskrevet patient der
behandles under indlæggelse

disponibel sengeplads

normeret seng der er til
rådighed
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Kommentar

En disponibel seng lig
med en normeret
seng hvorfra trækkes
senge, der i perioder
ikke er til rådighed
som følge af ferielukning, ombygninger,
personalemangel etc.
Hvis der tilføjes flere
senge, med tilhørende personaleressourcer må disse regnes for normerede
senge.

8/8

