
 

Fredagseffekt – en analyse af udskrivnings-
tidspunktets betydning for patientens gen-
indlæggelse 

Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene s y-

stematisk udskriver patienterne op til en weekend. Der undersøges om patienter, som 

udskrives hurtigere (har kortere liggetid) om fredagen og om den hurtige udskrivning 

(kortere liggetid) er medvirkende til, at patienten genindlægges.  

 

Denne analyse vil se på, hvorvidt hyppigheden af genindlæggelser afhænger af, hvilken 

ugedag og hvilket tidspunkt på dagen patienten udskrives. 
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Analysen viser bl.a. følgende resultater: 
- Fredag er den dag i ugen, hvor der sker flest udskrivninger fra sygehusene, mens 

mandag er den hverdag, hvor der udskrives færrest. For hver gang, der udskrives 4 
patienter på en fredag udskrives der kun 3 på mandage. Dette mønster gør sig gæl-
dende for alle aldersgrupper, men dog i lidt større udstrækning for de ældre på 65 år 
og derover end for de yngre aldersgrupper.  

- Personer, der udskrives om fredagen, har generelt en smule kortere liggetid end per-
soner, der udskrives tidligere på ugen. For personer over 65 år er liggetiden i gen-
nemsnit én dag kortere for patienter, som udskrives om fredagen end for patienter, 
som udskrives om mandagen. Billedet gør sig både gældende for patienter, der ud-
skrives fra en medicinsk afdeling, og patienter der udskrives fra en kirurgisk afdeling. 

- Ca. 3 ud af 4 patienter udskrives i tidsrummet 8-16. Omkring, hver femte udskrives 
mellem kl. 16 og 24. Andelen af sene udskrivninger på dagen er lidt højere for perso-
ner på 65 år og derunder end for personer på 65 år og derover.  

- En lidt større andel af de 65+ åriges udskrivninger, der sker om fredagen, efterfølges 
af en ny indlæggelse indenfor de første 30 dage efter udskrivningen end for de ud-
skrivninger, der sker tidligere på ugen. Forskellene er ikke store, fx svarer forskellen 
mellem udskrivninger om fredagen og gns. af de øvrige hverdage til 5 pct. af genind-
læggelserne om fredagen. Det skal ses i sammenhæng med, at 10 pct. af de 65+ årige, 
som udskrives på en fredag bliver genindlagt.  
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Baggrund 

De stigende sundhedsudgifter og ikke mindst de kommunale medfinansie-

ringsudgifter gør, at der fra et kommunalt perspektiv er fokus på borgernes 

forbrug af regionale sundhedsydelser. Og særligt det forbrug og de udgifter, 

som ikke bør forekomme, hvis der blev ageret på en anden måde. Det gæl-

der bl.a. udgifter til genindlæggelser1. Det er ikke kun fra et kommunalt per-

spektiv, at det kan give besparelser. For samfundet handler det også i høj 

grad om at udnytte ressourcerne bedst muligt. For ikke at tale om, at den 

enkelte borger skal have det mest hensigtsmæssige behandlingsforløb.   

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at genindlæggelser kan være velbe-

grundede. Men vigtigt er, hvad der i første omgang er årsagen til genindlæg-

gelsen. Handler det om, at sygehusene i særlig grad udskriver patienterne op 

til weekenden ”for at rydde gangene”, og er patienten af den grund blevet 

udskrevet for hurtigt og i realiteten ikke færdigbehandlet? Er en genindlæg-

gelse bare det bedste behandlingsforløb? Eller kan genindlæggelsen skyldes, 

at kommunerne ikke er rustet til at tage sig af de borgere, som efter en be-

handling har behov for ekstra pleje, støtte eller hjælp på anden vis?  

 

Denne analyse vil ikke besvare alle spørgsmålene. Men analysen vil med 

udgangspunkt i patientens udskrivningstidspunkt som det første undersøge, 

hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patien-

terne op til en weekend. Konsekvensen af en systematisk udskrivning kan 

være, at patienterne er indlagt i kortere tid og i højere grad må genindlæg-

ges. Samtidigt har det betydning for, hvordan kommunerne må indrette 

deres indsats for de borgere, som har et plejebehov. 

 

Det undersøges for det andet, om der er en tendens til at patienter, som 

genindlægges generelt er udskrevet op til en weekend, og samtidigt har kor-

tere forudgående indlæggelse end patienter udskrevet tidligere på ugen. 

Kombinationen af en kort første indlæggelse og udskrivning op til en week-

end kan ses som en indikation af, at årsagen til genindlæggelsen i en for 

tidlig udskrivning snarere end problemer i den kommunale modtagelse af 

patienterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskrivningsdagens betydning for en genindlæggelse  

                                                 
1 Se tekstboks. 

Genindlæggelser defineres som fornyet kontakt inden for 30 dage, dvs. en ny 

akut indlæggelse, der ikke sker som følge af en ulykke eller som henvisning fra et 

sygehus. Definitionen stiller ikke krav om, at den fornyede indlæggelse skal ske 

inden for samme diagnosegruppe. 
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For at belyse, hvorvidt hyppigheden af genindlæggelser afhænger af, hvilken 

ugedag patienten er udskrevet, er det nødvendigt først at se på hvordan 

samtlige udskrivninger fordeler sig på ugedagene.  

 

I 2010 var der knap 1,2 mio. patienter indlagt2. Hovedparten af disse patien-

ter udskrives i løbet af de fem hverdage. Kun 16 pct. af samtlige udskriv-

ninger ligger i weekenden. Derimod udskrives ca. 20 pct. af patienter på en 

fredag. Det er flere patienter end på de øvrige hverdage. Antallet af ud-

skrivninger er støt stigende i løbet af hverdagene. Sammenlignes antallet af 

udskrivninger om fredagen med udskrivningerne om mandagen, udskrives 

der ca. 30 pct. flere patienter om fredagen. Det svarer til, at hver gang der 

udskrives tre patienter på en mandag udskrives der fire patienter på en fre-

dag. Der er en lille overvægt af patienter, som udskrives en fredag fra en 

kirurgisk afdeling end fra de øvrige afdelinger. Det kan hænge sammen 

med, at det er forskellige opgaver, som løses på en kirurgisk afdeling i for-

hold til på fx en medicinsk afdeling. Dette er også afspejlet i det gennem-

snitlige antal liggedage, se nedenfor. 

 

Samme tendens kan genfindes for de ældre borgere. For de 65+ årige ud-

skrives der ca. 35 pct. flere patienter om fredagen end om mandagen. Der 

er således en tendens til, at de ældre borgere i en lidt større udstrækning end 

den yngre aldersgruppe udskrives op til weekenden, jf. figur 1. Til gengæld 

er der en tendens til, at den yngre aldersgruppe hyppigere udskrives i week-

enden end den ældre aldersgruppe.  

 
Figur 1: Antal udskrivninger for hhv. personer over og under 65 år fordelt efter 
udskrivningsdag i 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samt egne beregninger. 

                                                 
2 Det er alle indlæggelser, dvs. både de planlagte og akutte indlæggelser.  
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Under 65 65+ årige

I modsætning til antallet af udskrivninger, som er stigende i løbet af ugens 

fem hverdage, så er det gennemsnitlige antal sengedage pr. udskrivning fal-

dende. Således har personer, der udskrives om fredagen, generelt en smule 

kortere liggetid end personer, der udskrives tidligere på ugen. For personer 

over 65 år er liggetiden i gennemsnit én dag kortere for patienter, som ud-

skrives om fredagen, end for patienter som udskrives om mandagen, jf. fi-

gur 2. Billedet gør sig både gældende for patienter, der udskrives fra en me-

dicinsk afdeling, og patienter der udskrives fra en kirurgisk afdeling. For 

personer under 65 år er billedet på en medicinsk afdeling en smule anderle-

des. Her er der ingen klar tendens, og det gns. antal sengedage er faktisk 

højere for udskrivninger om fredagen end om mandagen. I gennemsnit lig-

ger patienter over 65 år to dage længere på hospitalet end personer under 

65 år. At der er forskel mellem unge og ældres liggetid er ikke overraskende, 

og skal bl.a. ses i sammenhæng med, at yngre er hurtigere til restituere end 

ældre.  

 
Figur 2: Gns. sengedage for hhv. personer over og under 65 år fordelt efter ud-
skrivningsdag i 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samt egne beregninger. 

 

Det tyder på, at der på sygehusene eksisterer en form for systematisk ud-

skrivning af patienter op til weekenden. Særligt for de 65+ årige, hvor den 

gennemsnitlige liggetid også er mindre. Spørgsmålet er om den systematiske 

udskrivning af patienter op til weekenden fører til flere genindlæggelser? 

Herunder ses der på, hvorvidt de patienter, som udskrives op til weekenden 

i højere grad genindlægges efterfølgende ift. patienter, som udskrives i de 

øvrige hverdage. Sandsynligheden for at blive genindlagt for de 65+ årige, 

er størst for patienter, som udskrives fredag og søndag, jf. figur 3. 10 pct. af 

de 65+ årige, som udskrives på en fredag eller en søndag bliver genindlagt. 

Det er en smule højere end de øvrige dage. Forskellene i dag er ikke store, 

fx svarer forskellen mellem udskrivningen om fredag og gns. af de øvrige 
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hverdage til 5 pct. af genindlæggelserne om fredagen. For den yngre alders-

gruppe er det ikke fredag men søndag, som er den dag, hvor der er størst 

sandsynlighed for en genindlæggelse. Genindlæggelsesprocenten for den 

yngre aldersgruppe ligger generelt lavere end for den ældre aldersgruppe.  
 
Figur 3: Sandsynligheden for genindlæggelse fordelt efter ugedage for de 65+ årige 
i 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samt egne beregninger. 

 

Udskrivningstidspunktets betydning for en genindlæggelse  

Vendes blikket i stedet mod udskrivningstidspunktet, udskrives ca. 3 ud af 4 

patienter i tidsrummet 8-16. Omkring, hver femte udskrives mellem kl. 16 

og 24. Fordelt på ugedage er der generelt lidt flere som udskrives mellem kl. 

16 og midnat om søndagen. Andelen af sene udskrivninger på dagen er lidt 

højere for personer på 65 år og derunder end for personer på 65 år og der-

over. Samme mønstre gør sig gældende både på de medicinske og de kirur-

giske afdelinger. 

 

For de patienter som genindlægges, ses den samme tendens for den forud-

gående indlæggelse. Generelt er andelen, som udskrives i tidsrummet mel-

lem kl. 16-24, dog lidt større for de patienter, som genindlægges, jf. figur 4.  
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Figur 4: Andelen af udskrivninger i tidsrummet mellem kl. 16-24 for de 65+ årige 
fordelt efter ugedage og indlæggelse i 2010.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samt egne beregninger. 

 

Den gennemsnitlige liggetid for de 65+ årige er størst for udskrivningerne i 

tidsrummet mellem midnat og kl. 8 om morgen og mindst for udskrivninger 

mellem kl. 16 og midnat. For den yngre aldersgruppe er det udskrivninger i 

tidsrummet 8-16, som generelt har de længste liggetider. Den gennemsnitli-

ge liggetid er generelt størst om mandagen og faldende henover ugen.   

 

For de 65+ årige patienter, som genindlægges, er den gennemsnitlige sen-

gedag for den forudgående indlæggelse generelt størst i tidsrummet mellem 

kl. 8 og 16. Det er dog særligt interessant at bide mærke i, at for de patien-

ter, som ved den første udskrivning, udskrives en fredag mellem 16 og mid-

nat har et noget højere gennemsnitlig liggetid sammenlignet med de øvrige 

dage.  
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Figur 5: Gns. sengedage for de 65+ årige ved indlæggelsen forud for genindlægger 
fordelt på ugedag og udskrivningstidspunkt i 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samt egne beregninger. 

 

Sandsynligheden for genindlæggelse fordelt på udskrivningstidspunkt fra 

første indlæggelse er størst for udskrivninger søndag i tidsrummet mellem 

kl. 16 til 24. Det gælder både for patienter under 65 år og patienter over 65 

år. For de 65+ årige er sandsynligheden for genindlæggelse 11,5 pct. det er 

7,2 procent point højere end for udskrivninger søndag mellem midnat til kl.  

8 om morgen, jf. figur 6.   

 
Figur 6: Sandsynligheden for genindlæggelse fordelt efter ugedage og udskriv-
ningstidspunkt for de 65+ årige i 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses samt egne beregninger. 
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Opsamling 

Ovenstående indikerer, at sygehusene systematisk udskriver patienter op til 

weekenden. Dette sker i højere grad for de ældre patienter. Særligt for de 

patienter som udskrives i tidsrummet mellem kl. 16-24. Der er dog ikke 

nogen klar sammenhæng med, hvorvidt patienterne genindlægges. Dette 

kan indikere, at kommunerne på trods af, at sygehusene har en tendens til at 

udskrive patienterne om fredagen, formår at modtage borgerne, således at 

de undgår en genindlæggelse. 

 

Analysen siger ikke direkte noget om, hvor god den kommunale pleje er til 

at modtage de ældre borgere, når de udskrives fra sygehuset. Fremadrettede 

analyser bør se på en sammenhæng mellem genindlæggelser og kommunale 

data. Det kunne fx være kommunernes pleje- og omsorgsdata. Kan man se 

hvor mange borgere, som modtagere kommunal hjemmepleje eller bor på et 

plejehjem, der genindlægges? Er der sammenhæng mellem kommunens for-

deling af plejepersonale og de ældre borgeres udskrivningstidspunkt?  
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Bilag 

 

 
Tabel B.1: Antal udskrivninger og gns. sengedage fordelt efter udskrivningsdag og 
-tidspunkt for alle aldersgrupper i 2010. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Alle aldersgrupper               

Antal udskrivninger 171.440 189.599 198.269 200.974 220.760 106.094 77.899 

Gns. sengedage 4,5 3,8 3,7 3,6 3,9 2,8 2,6 

Antal udskrivninger fordelt efter 
udskrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 7.021 10.271 11.171 12.600 11.297 6.191 5.147 

Kl. 8.00-15.59 119.111 133.049 138.653 140.312 160.349 74.653 50.770 

Kl. 16.00-23.59 45.308 46.279 48.445 48.062 49.114 25.250 21.982 

Gsn. sengedage fordelt efter ud-
skrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 4,2 3,0 2,9 2,8 4,4 3,1 3,6 

Kl. 8.00-15.59 5,2 4,4 4,3 4,1 4,3 3,1 2,7 

Kl. 16.00-23.59 2,6 2,4 2,4 2,3 2,5 2,1 2,1 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt egne beregninger.  

 

 

 
Tabel B.2: Antal udskrivninger og gns. sengedage fordelt efter udskrivningsdag og 
-tidspunkt for personer under 65 år i 2010. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Under 65 år               

Antal udskrivninger 108.902 120.041 125.797 128.324 137.857 72.022 56.453 

Gns. sengedage 3,6 3,0 3,0 2,9 3,3 2,5 2,3 

Antal udskrivninger fordelt efter 
udskrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 4.844 7.840 8.522 9.446 8.329 4.471 3.713 

Kl. 8.00-15.59 71.843 79.437 83.051 84.719 95.187 49.135 36.076 

Kl. 16.00-23.59 32.215 32.764 34.224 34.159 34.341 18.416 16.664 

Gsn. sengedage fordelt efter ud-
skrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 2,7 2,1 2,1 2,0 4,0 2,1 2,4 

Kl. 8.00-15.59 4,3 3,5 3,4 3,3 3,6 2,8 2,5 

Kl. 16.00-23.59 2,2 2,0 2,1 2,0 2,2 1,9 1,8 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt egne beregninger.  
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Tabel B.3: Antal udskrivninger og gns. sengedage fordelt efter udskrivningsdag og 
-tidspunkt for personer over 65 år i 2010. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

65+               

Antal udskrivninger 62.538 69.558 72.472 72.650 82.903 34.072 21.446 

Gns. sengedage 6,0 5,3 5,0 4,9 4,9 3,6 3,5 

Antal udskrivninger fordelt efter 
udskrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 2.177 2.431 2.649 3.154 2.968 1.720 1.434 

Kl. 8.00-15.59 47.268 53.612 55.602 55.593 65.162 25.518 14.694 

Kl. 16.00-23.59 13.093 13.515 14.221 13.903 14.773 6.834 5.318 

Gsn. sengedage fordelt efter ud-
skrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 7,6 6,0 5,6 5,1 5,6 5,8 6,7 

Kl. 8.00-15.59 6,6 5,8 5,5 5,3 5,2 3,6 3,3 

Kl. 16.00-23.59 3,6 3,2 3,2 3,0 3,2 2,8 3,1 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt egne beregninger. 

 

 

 
Tabel B.4: Antal udskrivninger og gns. sengedage ved indlæggelsen forud for gen-
indlæggelsen fordelt efter udskrivningsdag og -tidspunkt for alle aldersgrupper i 
2010. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Alle aldersgrupper               

Antal udskrivninger 12.640 13.461 13.483 13.538 16.103 7.571 5.842 

Gns. sengedage 5,1 4,7 5,0 4,4 4,8 2,8 2,4 

Antal udskrivninger fordelt efter 
udskrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 321 401 424 418 449 305 271 

Kl. 8.00-15.59 8.973 9.730 9.725 9.713 11.833 5.174 3.694 

Kl. 16.00-23.59 3.346 3.330 3.334 3.407 3.821 2.092 1.877 

Gsn. sengedage fordelt efter ud-
skrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 3,0 2,1 2,5 2,7 2,4 1,9 1,6 

Kl. 8.00-15.59 6,1 5,5 5,4 5,1 5,1 3,2 2,8 

Kl. 16.00-23.59 2,8 2,7 4,3 2,5 4,2 2,1 1,9 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt egne beregninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  11 

Tabel B.5: Antal udskrivninger og gns. sengedage ved indlæggelsen forud for gen-
indlæggelsen fordelt efter udskrivningsdag og -tidspunkt for personer under 65 år i 
2010. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Under 65 år               

Antal udskrivninger 6.527 6.748 6.702 6.847 7.797 4.326 3.673 

Gns. sengedage 4,1 3,5 4,3 3,4 3,6 2,4 2,1 

Antal udskrivninger fordelt efter 
udskrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 211 282 296 295 307 223 209 

Kl. 8.00-15.59 4.289 4.464 4.440 4.486 5.337 2.783 2.198 

Kl. 16.00-23.59 2.027 2.002 1.966 2.066 2.153 1.320 1.266 

Gsn. sengedage fordelt efter ud-
skrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 2,1 1,8 1,8 2,3 2,1 1,6 1,4 

Kl. 8.00-15.59 4,9 4,2 4,1 4,0 4,2 2,7 2,4 

Kl. 16.00-23.59 2,4 2,3 5,0 2,2 2,3 1,8 1,7 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt egne beregninger. 

 

 

 
Tabel B.6 Antal udskrivninger og gns. sengedage ved indlæggelsen forud for gen-
indlæggelsen fordelt efter udskrivningsdag og -tidspunkt for personer over 65 år i 
2010. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Over 65 år               

Antal udskrivninger 6.113 6.713 6.781 6.691 8.306 3.245 2.169 

Gns. sengedage 6,3 5,9 5,8 5,4 6,0 3,5 3,0 

Antal udskrivninger fordelt efter 
udskrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 110 119 128 123 142 82 62 

Kl. 8.00-15.59 4.684 5.266 5.285 5.227 6.496 2.391 1.496 

Kl. 16.00-23.59 1.319 1.328 1.368 1.341 1.668 772 611 

Gsn. sengedage fordelt efter ud-
skrivningstidspunkt 

              

Kl. 0.00-07.59 4,6 2,9 4,2 3,6 3,1 2,7 2,3 

Kl. 8.00-15.59 7,1 6,6 6,5 6,0 5,9 3,8 3,3 

Kl. 16.00-23.59 3,5 3,4 3,3 3,0 6,7 2,5 2,2 

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt egne beregninger.  

 


