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Publikationen kan hentes på hjemmesiden for 

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: 

www.simb.dk 

 

Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen  

på analysen, som fremgår af hjemmesiden. 
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1 Læsevejledning 

I det følgende præsenteres en række tabeller med regionsspecifikke nøgletal. Generelt er data i 

nærværende bilag afgrænset på samme måde, som i hovedrapporten. Alle tallene er præsenteret i 

hovedrapportens kapitler i form af landstendenser og/eller regionsfordelte resultater, men uden 

nævnelse af hver enkelt region. 

 

Akutte kontakter er defineret som fysiske kontakter til vagtlæge og akutte sygehuskontakter. Så-

fremt vagtlægekontakten og sygehuskontakten er foretaget på samme dag, tæller de som en en-

keltstående kontakt. To eller flere sygehuskontakter med 4 timers mellemrum eller derunder tæller 

også som en enkeltstående kontakt. Ved at opgøre aktivitet pr. 1.000 helårspersoner er der taget 

hensyn til forskelle i eksponeringstid mellem populationer. Antal sygehuskontakter kan være påvir-

ket af implementeringen af it-systemet sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjæl-

land, der skete i perioden fra maj 2016 til november 2017. 
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2 Antal akutte kontakter pr. 1.000 børn 

 
Tabel 1 

Antal akutte kontakter pr. 1.000 0-2-årige børn, 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 
Forventet 

2017 

Benchmarkingindikator 

(pct.) 

Hovedstaden 1.123 1.027 1.067 1.024 1.068 -4,1 

Midtjylland 1.080 1.084 1.015 1.018 1.107 -8,0 

Nordjylland 1.248 1.159 1.192 1.165 1.167 -0,2 

Sjælland 1.744 1.610 1.594 1.532 1.336 14,6 

Syddanmark 1.517 1.382 1.367 1.346 1.296 3,9 

Landsplan 1.280 1.196 1.193 1.176 - - 
 

 Anm.: Akutte kontakter er defineret som fysiske kontakter til vagtlæge og akutte sygehuskontakter. Såfremt vagtlægekontakten og 

sygehuskontakten er foretaget på samme dag, tæller de som en enkeltstående kontakt. To eller flere sygehuskontakter med 

4 timers mellemrum eller derunder tæller også som en enkeltstående kontakt. Ved at opgøre aktivitet pr. 1.000 helårsbørn er 

der taget hensyn til forskelle i eksponeringstid mellem populationer. Antal sygehuskontakter kan være påvirket af implemente-

ringen af it-systemet sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der skete i perioden fra maj 2016 til no-

vember 2017. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

3 Antal og andel børn med akutte kontakter  

 

 Tabel 2 

Antal og andel 0-2-årige børn med akutte kontakter, 2017 

 Antal børn 
Antal børn med 

akutte kontakter 

Antal akutte 

kontakter 

Andel børn 

uden akutte k. 

(pct.) 

Andel børn med 

1-3 akutte k. 

(pct.) 

Andel børn 

over 3 akutte k. 

(pct.) 

Hovedstaden 64.920 29.010 54.930 55,3 40,0 4,7 

Midtjylland 43.010 18.630 36.600 56,7 38,3 5,0 

Nordjylland 17.560 8.270 16.940 52,9 40,7 6,4 

Sjælland 23.140 12.580 30.000 45,6 44,0 10,3 

Syddanmark 36.270 18.410 40.680 49,3 42,7 8,0 

Landsplan 184.910 86.890 179.150 53,0 40,7 6,3 
 

 Anm.: Akutte kontakter er defineret som fysiske kontakter til vagtlæge og akutte sygehuskontakter. Såfremt vagtlægekontakten og 

sygehuskontakten er foretaget på samme dag, tæller de som en enkeltstående kontakt. To eller flere sygehuskontakter med 

4 timers mellemrum eller derunder tæller også som en enkeltstående kontakt. Antal sygehuskontakter kan være påvirket af 

implementeringen af it-systemet sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der skete i perioden fra maj 

2016 til november 2017. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4 Forløbet op til den akutte kontakt 

 
 Tabel 3 

Andel 0-2-årige børn med akutte kontakter fordelt efter forudgående kontakter, 2017 

 Ingen kontakter Én aktør Mere end 1 aktør 

Hovedstaden 44,1 37,3 18,6 

Midtjylland 39,8 39,9 20,4 

Nordjylland 44,9 36,5 18,6 

Sjælland 43,8 38,3 18,0 

Syddanmark 44,6 37,1 18,3 

Landsplan 43,4 37,8 18,8 
 

 Anm.: I denne opgørelse er kun telefoniske kontakter, der endte uden visitation til besøg, konsultation eller fysisk kontakt til sygehu-

set medtaget. Telefonopkald der endte med en visitation er en del af den fysiske kontakt. Det skal bemærkes, at grundet 

mangel på data er eventuelle telefonopkald til sygehusene og andre akuttelefoner er ikke medtaget i denne opgørelse. 

Kilde: Danmarks Statistik, Akuttelefonen 1813 og egne beregninger. 

 
 
 Tabel 4  

Andel 0-2-årige børn med akutte kontakter fordelt efter typen af forudgående kontakt, 2017 

 
Almen praksis 

Telefonkonsulta-

tion vagtlæge / 
opkald til 1813 

Akut sygehus-

kontakt/Fysisk 
vagtlæge 

Planlagt syge-
huskontakt 

Øvrig praksissek-
tor 

Hovedstaden 35,6 21,4 10,4 5,0 5,0 

Midtjylland 37,7 23,2 13,6 6,0 5,7 

Nordjylland 32,8 18,6 13,5 7,7 6,5 

Sjælland 31,9 21,4 14,4 4,9 6,0 

Syddanmark 32,2 20,3 13,2 8,9 5,0 

Landsplan 34,4 21,2 12,6 6,3 5,5 
 

 Anm.: I denne opgørelse er kun telefoniske kontakter, der endte uden visitation til besøg, konsultation eller fysisk kontakt til sygehu-

set medtaget. Telefonopkald der endte med en visitation er en del af den fysiske kontakt. Det skal bemærkes, at grundet 

mangel på data er eventuelle telefonopkald til sygehusene og andre akuttelefoner er ikke medtaget i denne opgørelse. 

Kilde: Danmarks Statistik, Akuttelefonen 1813 og egne beregninger. 

 
 
 
 


