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Til Forretningsudvalget 

Høringssvar i forhold til ambitionsniveau for driftsmålstyringen 
 

Sundhedsudvalget takker for muligheden for at kommentere på det overordnede ambi-

tionsniveau for driftsmålstyring.  

 

For Sundhedsudvalget er det særligt driftsmålene på sundhedsområdet der er relevan-

te. I det følgende forholder vi os til driftsmålene vedrørende tilfredshed, leverance og 

kvalitet på sundhedsområdet. 

 

Overordnet set finder Sundhedsudvalget, at ambitionsniveauet er fint, men ønsker 

samtidig at bemærke, at det på nogle områder er usikkert om de foreslåede indikatorer 

er valide eller dækkende for det, man ønsker at måle. Vi vil derfor med interesse følge 

udviklingen i indikatorerne og forventer, at man – når der er indhentet erfaringer med 

driftsmålstyringen – bl.a. forholder sig til spørgsmålet om validitet. 

 

Bemærkninger til indikatorerne VAP og bakteriæmi 

Sundhedsudvalget ønsker at kommentere på valget af driftsmål på infektionsområdet, 

idet vi ikke mener at de valgte mål er tilstrækkelig dækkende for området. Sundheds-

udvalget finder derfor behov for at følge flere af indikatorerne på infektionsområdet.  

 

Der er ellers ingen kommentarer til det foreslåede ambitionsniveau for disse indikato-

rer. 

 

Udredningsretten  

Sundhedsudvalget finder det uhensigtsmæssigt at formulere et mål om, at 100 % af pa-

tienterne er udredt inden for 30 dage idet dette er urealistisk. Der bør tages højde for, 

at en del patienter ikke kan udredes inden for 30 dage af faglige årsager, og at en del 

af patienterne fravælger at gøre brug af udredningsretten, fx fordi de foretrækker at 

komme til på et bestemt hospital, også selvom ventetiden her kan være længere end de 

30 dage. Et mere realistisk og samtidig ambitiøst mål vil derfor være 80 %. Det skøn-

nes, at dette vil være den maksimale andel af patienter, som kan blive udredt inden for 

30 dage, når man tager højde for de patienter der vælger at vente, eller hvor der af fag-

lige årsager ikke kan ske en udredning inden for fristen. 

 

Vi finder det desuden ønskeligt om man i driftsmålstyringen også kunne måle på 

hvorvidt samtlige patienter i somatikken blev tilbudt udredning inden for 30 dage. 

Hvilket ville vise hvorvidt vi efterlever lovgivningen. Det bemærkes også, at der er 
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forskellige krav til henholdsvis somatik og psykiatri, og driftsmålet bør derfor deles i 

to. Endelig bemærkes det, at udredningsretten kun gælder for nyhenviste patienter, der 

ikke skal behandles akut eller indgår i et kræft- eller hjertepakkeforløb.  

Epikriser 

Sundhedsudvalget finder, at ambitionsniveauet for afsendelse af epikriser er ambitiøst 

og godt, men bør tilpasses til det skærpede krav der er besluttet med den ny Sundheds-

aftale: ”for borgere, hvor kommunen eller egen læge er umiddelbart involveret i den 

fortsatte behandling af borgeren, sikres det at epikrisen fremsendes til egen læge, 

samme dag for borgere udskrevet på hverdage inden kl. 12 og ellers senest en hverdag 

efter udskrivelsen af borgeren”. Det bør ske i den takt en monitorering heraf måtte 

blive mulig. Desuden bemærker vi, at det er vigtigt, at epikriserne samtidig lever op til 

den eksisterende vejledning om gode epikriser.  

 

Ventetider på akutmodtagelser og -klinikker 

Sundhedsudvalget bemærker, at ambitionsniveauet for ventetider på akutmodtagelser 

og -klinikker er i overensstemmelse med de faglige anbefalinger og tidligere politiske 

beslutninger på området. Samtidig anerkender vi, at det er lang tid at vente fire timer – 

også selvom skaden er lille. Derfor bør det tilstræbes, at alle patienter tilses så hurtigt 

som muligt og det bør evt. være et mål at skærpe dette krav på sigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

På vegne af Sundhedsudvalget 

Karin Friis Bach 
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