
9. AMBITIONSNIVEAU FOR DRIFTSMÅLET OM 
UDREDNINGSRETTEN  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Forretningsudvalget drøftede på sit møde den 11. december 2018 kongeindikatorer, driftsmål og 
ambitionsniveauer for 2019. 
Administrationen havde indstillet at sænke ambitionsniveauet for "Somatiske patienter udredt inden for 
30 dage, psykiatriske 
patienter (børn og unge samt voksne) udredt inden for 30 dage" fra 100% overholdelse til 95% 
overholdelse. 
  
Forretningsudvalget besluttede at bede sundhedsudvalget drøfte et ambitionsniveau for udredningsretten 
samt overfor forretningsudvalget og regionsrådet at anbefale et ambitionsniveau.  
  
Desuden besluttede forretningsudvalget, at den samlede sag om kongeindikatorer, driftsmål og 
ambitionsniveauer for 2019 herefter går til regionsrådet med anbefalingen fra Sundhedsudvalget til 
udredningsret. 

INDSTILLING 
Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget: 

� at fastholde ambitionsniveauet på 100% som et udtryk for patienters ret til udredning inden for 30 
dage. 

POLITISK BEHANDLING 
Sundhedsudvalgets beslutning den 16. januar 2019: 
Det oprindelige indstillingspunkt var: 

1. At drøfte ambitionsniveauet for driftsmålet om udredningsretten, 
2. At sundhedsudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler: 

A: at fastholde ambitionsniveauet på 100% som et udtryk for patienters ret til udredning inden 
for 30 dage, 
B: at sænke ambitionsniveauet til 95% som et udtryk for, hvad der opleves som realistisk i den 
kliniske hverdag. 

Sundhedsudvalgets beslutning: 

1. Ambitionsniveauet for driftsmålet om udredningsretten drøftet. 
2. Udvalget anbefaler at fastholde A - ambitionsniveauet på 100 %, som et udtryk for, at patienter har 

ret til at blive udredt inden for 30 dage. Udvalget bemærker desuden følgende, at det er afgørende, 
at både regioner og Sundheds- og Ældreministeriet arbejder med at få forenklet og ensartet 
opgørelsesmetoden for udredning hurtigst muligt. 

Sundhedsudvalget ønsker, at der i forretningsudvalgets behandling af sagen indgår notat, der beskriver 
de andre regioners valg af ambitionsniveau. 
Line Ervolder Christensen (C) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i punktets behandling. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 29. januar 2019: 
  
Godkendt, idet forretningsudvalget beder administrationen om at forelægge en sag, der kommer med 
forslag til det fremadrettede arbejde med at følge udredningsretten. 
  
Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 
Regionsrådet godkender én gang årligt opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer på 
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baggrund af en samlet indstilling fra administrationen til forretningsudvalget. 
  
Til forretningsudvalgets drøftelse den 11. december 2018 var en indstilling fra administrationen om at 
sænke ambitionsniveauet for driftsmålet for "Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, psykiatriske 
patienter (børn og unge samt voksne) udredt inden for 30 dage" fra 100% overholdelse til 95% 
overholdelse. Baggrunden for forslaget om at sænke ambitionsniveauet er, at det ofte ikke er muligt at 
overholde ambitionsniveauet på 100%, hvilket kan have en demotiverende effekt for medarbejderne på 
regionens hospitaler.  
  
I bekendtgørelsen til Sundhedsloven er det fastsat, at personer, der er henvist til sygehus, har ret til 
udredning indenfor 30 dage. Der er imidlertid regionale forskelle i, hvordan udredningsretten fortolkes 
(blandt andet. hvornår den enkelte region vurderer, at en patient er færdigudredt). Og der er også 
forskellige regionale ambitionsniveauer for, hvor ofte udredningsretten skal være overholdt. 
  
I Region Nordjylland er det politisk fastsat, at regionen selv skal udrede mindst 75% af patienterne inden 
for 30 dage. Derudover skal regionen overholde udredningsretten i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelsen i mindst 91% af udredningsforløbene. 
  
I Region Syddanmark er det politisk besluttet, at regionen skal overholde udredningsretten i 
overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen i mindst 85% af udredningsforløbene i 2018 stigende 
til 90% i 2019. 
  
Region Midt har tidligere haft et politisk fastsat mål om 90% overholdelse af udredningsretten. I stedet 
arbejder regionen nu med udredningsretten som en 'fokusindikator', hvilket vil sige, at der er en politisk 
forventning om, at der løbende sker en forbedring af overholdelsen af udredningsretten. 
  
I Region Sjælland er der ikke fastsat et politisk mål for overholdelsen.  

KONSEKVENSER 
Alle hospitaler i Region Hovedstaden bestræber sig på at overholde udredningsretten i samtlige 
patientforløb. Et ambitionsniveau på 95% overholdelse af udredningsretten vil i højere grad afspejle de 
udfordringer, som der er forbundet med at sikre en hurtig og korrekt udredning.  

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 29. januar 2019. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Anne Skriver/Jakob Sidenius 

JOURNALNUMMER 
18057645 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Ambitionsniveau for overholdelse af udredningsretten i andre regioner_til FU jan 2019  
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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Ambitionsniveau for overholdelse af udredningsretten  

i andre regioner  

(bilag til sag: ”Ambitionsniveau for driftsmålet om udredningsretten) 

Sundhedsudvalget efterspurgte på deres møde d. 16. januar 2019 et 
notat til forretningsudvalget, der beskriver, hvorfor de andre regioners 
ambitionsniveauer er som de er.  

Administrationen har efterfølgende været i telefonisk kontakt med de 
øvrige regioner og har nedenstående tilbagemeldinger. 

Region Nordjylland 

I Region Nordjylland er det politisk fastsat, at regionen selv skal udrede 
mindst 75% af patienterne inden for 30 dage. Derudover skal regionen 
overholde udredningsretten i overensstemmelse med reglerne i be-
kendtgørelsen i mindst 91% af udredningsforløbene. 

Regionen beskriver, at ambitionsniveauet er vedtaget for at fastholde 
det høje niveau for overholdelse, og at der arbejdes med det som en 
minimumsstandard. 

Region Syddanmark 

I Region Syddanmark er det politisk besluttet, at regionen skal over-
holde udredningsretten i overensstemmelse med reglerne i bekendtgø-
relsen i mindst 85% af udredningsforløbene i 2018 stigende til 90% i 
2019. 

Regionen beskriver, at ambitionsniveauet er valgt ud fra, hvad der er re-
alistisk at opnå, og for at det skal være motiverende for personalet at 
arbejde med.  
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Region Midtjylland 

Region Midt har tidligere haft et politisk fastsat mål om 90% overhol-
delse af udredningsretten. I stedet arbejder regionen nu med udred-
ningsretten som en 'fokusindikator', hvilket vil sige, at der er en politisk 
forventning om, at der løbende sker en forbedring af overholdelsen af 
udredningsretten. 

Regionen beskriver, at man generelt er gået væk fra at arbejde med fa-
ste mål. Man arbejder i stedet med et ”målbillede” (tilsvarende Region 
Hovedstadens driftsmål), der afspejler de nationale mål. Til disse mål er 
der en forventning om løbende forbedringer. 

Region Sjælland 

I Region Sjælland er der ikke fastsat et politisk mål for overholdelsen. 

 

 


