
Beregningsregler for alle indikatorer 
Indikator 4 har alder < 15 år som eksklusionskriterium. Det har de øvrige indikatorer ikke.  



  

INDIKATORER 

 

 

BESKRIVELSE 

 

TYPE 

 

 SPECIFIKATIONER 

 

UOPLYSTE/ 

EKSKLUDEREDE 

 

STANDARD* 

1a Genindlæggelse Andelen af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 48 timer 

(blandt patienter indlagt > 24 timer 

på intensivafdeling) 

Resultat Tæller: Antallet af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse  

Nævner: Antal udskrivelser til stamafdeling (ZBA1, 

ZBA1A) blandt patienter indlagt > 24 timer på 

intensivafdeling og patienter udskrevet i live (ej 

ZBA3) 

UOPLYSTE:  

- Indlæggelser hvor afslutningsmåde (8) 

og/eller  

- Udskrivelsestidspunkt ikke er 

registreret (28) 

EKSKLUDEREDE:  

- Indlæggelser, hvor indlæggelsen er <= 

24 timer (19) 

- Patienter der dør under indlæggelse 

på intensivafdelingen (1) 

- Patienter, der er overflyttede til en 

anden intensivafdeling (2) 

≤ 3 % 

1b Genindlæggelse Andelen af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 48 timer 

(blandt patienter indlagt ≤ 24 timer 

på intensivafdeling) 

Resultat Tæller: Antallet af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse  

Nævner: Antal udskrivelser til stamafdeling (ZBA1, 

ZBA1A) blandt patienter indlagt ≤ 24 timer på 

intensivafdeling og patienter udskrevet i live (ej 

ZBA3) 

UOPLYSTE:  

- Indlæggelser hvor afslutningsmåde (8) 

og/eller  

- Udskrivelsestidspunkt ikke er 

registreret (28) 

EKSKLUDEREDE: 

- Indlæggelser, hvor indlæggelsen er > 

24 timer (32) 

- Patienter der dør under indlæggelse 

på intensivafdelingen (1) 

- Patienter, der er overflyttede til en 

anden intensivafdeling (2) 

 



2 Udskrivning i aften-

nattetimer 

Andel af patienter, der udskrives fra 

intensivafdeling mellem kl. 22.00 og 

08.00 (blandt patienter indlagt > 24 

timer på intensivafdeling) 

 

Resultat Tæller: Antallet af udskrivelser fra intensivafdeling 

mellem kl. 22.00 og 08.00  

Nævner: Antal udskrivelser (ZBA1, ZBA1A) blandt 

patienter indlagt > 24 timer på intensivafdeling og 

udskrevet i live (ej ZBA3) 

UOPLYSTE: Indlæggelser hvor 

afslutningsmåde (8) og/eller 

udskrivelsestidspunkt ikke er 

registreret (28) 

EKSKLUDEREDE:  

- Indlæggelser, hvor indlæggelsen er 

<=24 timer (19) 

- Patienter der dør under indlæggelse 

på intensivafdelingen (1) 

- Patienter, der overflyttede til en 

anden intensivafdeling (2) 

≤ 5 % 

3 Kapacitetsbetinget 

overflytning til anden 

intensivafdeling 

Andel af patienter, der overflyttes til 

anden intensivafdeling pga. 

kapacitetsproblemer 

 

Resultat Tæller: Antallet af kapacitetsbetingede 

overflytninger til anden intensivafdeling (ZBA5A) 

Nævner: Antallet af udskrivelser fra intensivafdeling 

blandt patienter udskrevet i live (ej ZBA3) 

UOPLYSTE: Indlæggelser hvor 

afslutningsmåde ikke er registreret (8) 

EKSKLUDERDE:  

Patienter, der dør under indlæggelse på 

intensivafdelingen (1) 

Patienter, der udskrives til eget hjem 

(44) 

≤ 4 % 

4 Standardiseret 

mortalitetsratio (SMR) 

Andel patienter, der dør indenfor 30 

dage efter indlæggelse på 

intensivafdeling 

(SMR=O/E, E beregnet v/indirekte 

standardisering til SAPS 3 score) 

Resultat Tæller: Observeret antal dødsfald indenfor 30 dage 

efter intensivindlæggelse. 

Nævner: Forventet antal dødsfald indenfor 30 dage 

efter intensivindlæggelse ud fra 

patientsammensætningen 

EKSKLUDEREDE:  

- Patienter med mors dato før 

indlæggelsesdato (10) 

- Patienter med < 30 dages follow-up i 

CPR-registeret fra indlæggelsesdagen 

(45) 

- Patienter < 15 år (15) 

UOPLYSTE: Patienter uden registeret 

SAPS 3 score (27) (ikke gyldig for den 

absolutte mortalitet) 

 

  

INDIKATORER 

 

 

BESKRIVELSE 

 

TYPE 

 

 SPECIFIKATIONER 

 

UOPLYSTE/ 

EKSKLUDEREDE 

 

STANDARD* 



5a

S 

 

Genindlæggelse 96 timer, 

supplerende 

(udgået) 

Andelen af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 96 timer, 

alle 

Resultat Tæller: Antallet af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 96 timer efter udskrivelse til 

stamafdeling 

Nævner: Antal udskrivelser til stamafdeling (ZBA1, 

ZBA1A) blandt patienter indlagt på intensivafdeling 

og patienter udskrevet i live (ej ZBA3) 

UOPLYSTE: Indlæggelser hvor 

afslutningsmåde og/eller 

udskrivelsestidspunkt ikke er 

registreret 

Afventer 

 

5b

S 

 

Genindlæggelse 96 timer, 

supplerende 

(udgået) 

Andelen af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 96 timer, 

begrænset til patienter indlagt på 

intensivafdeling ≤ 24 timer 

Resultat Tæller: Antallet af genindlæggelser på 

intensivafdeling indenfor 1-96 timer efter udskrivelse 

til stamafdeling 

Nævner: Antal udskrivelser til stamafdeling (ZBA1, 

ZBA1A) blandt patienter indlagt ≤ 24 timer på 

intensivafdeling og patienter udskrevet i live (ej 

ZBA3) 

UOPLYSTE: Indlæggelser hvor 

afslutningsmåde og/eller 

udskrivelsestidspunkt ikke er 

registreret 

Afventer 

 

6S 

 

Hjertestop efter 

udskrivelse, Under 

udarbejdelse 

(afventer data, ansøgt 

26/3-2020) 

Andel af patienter med hjertestop 

indenfor 48 timer efter udskrivning fra 

intensivafdeling  

 

Resultat Tæller: Antal patienter med hjertestop* indenfor 48 

timer efter intensivindlæggelse 

Nævner: Patienter udskrevet fra intensivafdeling i live 

UOPLYSTE: Indlæggelser, hvor 

afslutningsmåde og/eller 

udskrivelsestidspunkt ikke er 

registreret 

Afventer 

 

7 

 

COVID-19 med 

respiratorbehandling 

(ny indikator pr juni 2020) 

Andel patienter indlagt på 

intensivafdeling med COVID-19 og som 

modtager respiratorbehandling ud af 

alle patienter med COVID-19 indlagt 

på intensivafdeling. 

Resultat Tæller: Antal patienter som indgår i nævneren, og som 

har modtaget respiratorbehandling  

Nævner: Antal patienter med COVID-19 indlagt på 

intensivafdeling  

UOPLYSTE:  

- Hvis information om 

respiratorbehandling mangler (Uden 

nummer pr 22/3-2021) 

EKSKLUDEREDE:  

- Patienter der ikke har eller har haft 

COVID-19 (36) 

Afventer 

 



8a 

 

COVID-19 mortalitet med 

respiratorbehandling 

(ny indikator pr juni 2020) 

Andel patienter, der dør indenfor 30 

dage efter indlæggelse på 

intensivafdeling med COVID-19 og som 

har modtaget respiratorbehandling 

 

Resultat Tæller: Antal patienter, der indgår i nævneren, og som 

er døde indenfor 30 dage efter intensivindlæggelse 

Nævner: Antal patienter med COVID-19 indlagt på 

intensivafdeling, som har modtaget 

respiratorbehandling (ej ZBA3) 

UOPLYSTE:  

 

EKSKLUDEREDE: 

- Patienter der ikke har eller har haft 

COVID-19 (36) 

- Patienten skal have modtaget 

respiratorbehandling (13) 

- Patienter, som hverken er registreret 

som levende eller døde (Uden nummer 

pr. 22/3-2021) 

Afventer 

 

8b 

 

COVID-19 mortalitet uden 

respiratorbehandling  

(ny indikator pr juni 2020) 

Andel patienter, der dør indenfor 30 

dage efter indlæggelse på 

intensivafdeling med COVID-19 og som 

ikke har modtaget 

respiratorbehandling 

 

Resultat Tæller: Antal patienter, der indgår i nævneren, og som 

er døde indenfor 30 dage efter intensivindlæggelse 

Nævner: Antal patienter med COVID-19 indlagt på 

intensivafdeling, som ikke har modtaget 

respiratorbehandling (ej ZBA3) 

UOPLYSTE:  

 

EKSKLUDEREDE: 

- Patienter der ikke har eller har haft 

COVID-19 (36) 

- Patienten skal have modtaget 

respiratorbehandling (13) 

- Patienter, som hverken er registreret 

som levende eller døde (Uden nummer 

pr. 22/3-2021) 

Afventer 

 

9 

 

COVID-19 på 

intensivafdeling 

(ny indikator pr juni 2020) 

Andel patienter med COVID-19 indlagt 

på intensivafdeling ud af alle 

patienter diagnosticeret med COVID-

19 på pågældende sygehus 

Resultat Tæller: Antal patienter med COVID-19 indlagt på 

intensivafdeling 

Nævner: Antal patienter på sygehuset diagnosticeret 

med COVID-19 (DB342A eller DB972A) 

 

BEMÆRK: Nævneren angiver et antal patienter. Der 

kan ikke oplyses individuelle CPR-numre for patienter, 

der ikke har været indlagt på intensivafdelinger. 

UOPLYSTE:  

 

EKSKLUDEREDE: 

- Patienter der ikke har eller har haft 

COVID-19 (36) 

- Patienter (ikke-intensiv), der ikke har 

haft COVID-19 (43) 

Afventer 

 

Sengeindikatorer 



10 Belægningsprocent COVID Andelen af patienter, som har COVID 

ud af alle patienter indlagt på 

intensivafdeling 

Struktur Tæller: Antal patienter med COVID-19 indlagt på 

intensivafdeling 

Nævner: Antal patienter indlagt på intensivafdeling 

(diagnose uagtet) 

UOPLYSTE:  Afventer 

11 Respiratorforbrug COVID Andelen af patienter som har COVID 

ud af alle patienter, som modtager 

respiratorbehandling  

Struktur Tæller: Antal patienter med COVID-19, som modtager 

respiratorbehandling indlagt på intensivafdeling  

Nævner: Antal patienter, som modtager 

respiratorbehandling indlagt på intensivafdeling 

(diagnose uagtet) 

UOPLYSTE: Afventer 

12 Bemandede senge Andelen af bemandede senge ud af 

det samlede antal senge på 

afdelingen 

Struktur Tæller: Antal bemandede senge på intensivafdeling 

Nævner: Antal senge på intensivafdeling 

UOPLYSTE: Afventer 

13 Senge med respirator Andelen af senge med respirator ud af 

det samlede antal senge på 

afdelingen 

Struktur Tæller: Antal senge med respirator på intensivafdeling 

Nævner: Antal senge på intensivafdeling 

UOPLYSTE: Afventer 

14 Influenzae 

(Svarende til COVID) 

     

 Børn 

 

     

 

Børneindikatorer: Kvartalsvis oversigt over N af børn på hver afdeling. Evt antal behandlingsdage. Antal børn i respirator, barn er < 18 år (0-2, 2-5, 5-

10, 10-18) = 18 år er voksen. Aldersgrænserne skyldes at der er regional variation af, hvad man opfatter som børn. 


