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Bekymringsbrev vedrørende kapacitet til operationspatienter 

 

Kapaciteten på landets hospitaler har været udsat for trange kår på baggrund af en generel national mangel 

på personale, hvor især manglen på anæstesisygeplejersker og operationssygeplejersker flere steder har 

gjort, at operationer har været udsat grundet manglende kapacitet.  

Yderligere har nedlukninger på grund af corona, strejke og afvikling af restferie gjort at landets hospitaler har 

store pukler af patienter der venter på forskellige elektive operationer fra screeningsundersøgelser over 

operative indgreb til kontroller. Disse pukler i kombination med stigende mangel på sygeplejersker ikke kun 

på operationsgange og i anæstesien, men også på sengeafsnit gør at vi må imødese store udfordringer med 

at overholde kræftpakker, garantier for kræftpatienter og har kapacitetsudfordringer på det akutte område.  

 

Vi er fra Kirurgisk Forum bekymrede for den generelle udvikling i sundhedsvæsenet på grund af nedlukning 

af operationslejer, intensiv-pladser og sengepladser på de kirurgiske sengeafsnit. Vi ser ingen tegn til en 

hurtig løsning på problemet, men opfordrer til at opmærksomheden omkring arbejdsvilkår, rekruttering og 

fastholdelse skærpes, samt at overvejelser om prioritering for at mindske patienttilgangen bliver etableret. 
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