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Til: Forretningsudvalget 

Høringssvar i forhold til fastlæggelse af ambitionsniveauer i driftsmålstyringen 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde takker for muligheden for at kommentere på 

forslag til ambitionsniveauer for driftsmål. Udvalget har valgt at give høringssvar for 

driftsmålene: Andelen af elektroniske epikriser afsendt inden for tre hverdage samt 

Akutte genindlæggelser inden for 30 dage. 

 

 

Andelen af epikriser afsendt inden for tre hverdage 

Udvalget anbefaler, at driftsmålet følger den målsætning for epikriser, der aftales i 

Sundhedsaftalen 2015-2018. Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et udkast 

til den administrative del af sundhedsaftalen, hvori parterne forpligter sig til at arbejde 

for, at epikriser skal fremsendes hurtigere end i dag. Således står der, at i aftaleperio-

den skal der arbejdes for, at 

”Understøtte en samlet set hurtigere fremsendelse af epikriser til egen læge 

end i dag. Særligt for borgere, hvor kommunen eller egen læge er umiddelbart 

involveret i den fortsatte behandling af borgeren, sikres det, at epikrisen frem-

sendes til egen læge samme dag for borgere udskrevet på hverdage inden kl. 

12 og ellers senest en hverdag efter udskrivelsen af borgeren.” 

Regionens driftsmål for epikriser bør følge denne målsætning.  

 

Det forslåede ambitionsniveau for det nuværende mål om, at epikriser skal afsendes 

inden for tre hverdage, på 95 pct. arbejdes der allerede efter i dag. Skærpes driftsmå-

let, så det er enslydende med sundhedsaftalen, bør ambitionsniveaet tilpasses dette. 

Det skal undersøges om det er muligt at finde en metode til at skelne mellem, om det 

er borgere, hvor kommune og/eller praktiserende læge er involveret i en fortsat be-

handling/pleje af borgeren, eller om det er borgere, der udskrives uden forventet vide-

re forløb. Og derudover bør ambitionsniveauet afspejle, at efterlevelsen af målsætnin-

gen i opstarten er en stor udfordring for hospitalerne, bl.a. fordi der skal ske væsentli-

ge forandringer af arbejdsgange, førend de er helt klar til at efterleve driftsmålet.  

 

Akutte genindlæggelser inden for 30 dage 



   Side 2  

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er bekymret for, om akutte genindlæggelser 

er velegnet som driftsmål. Først og fremmest er akutte genindlæggelser ikke altid no-

get, der bør undgås. Særligt kan akutte genindlæggelser inden for 30 dage ikke tages 

som udtryk for dårlig kvalitet i psykiatrien.  

 

Det bemærkes endvidere, at der ikke allerede er defineret et forslag til et ambitionsni-

veau med begrundelsen, at en akut genindlæggelse kan have sin baggrund i mange 

forskellige forhold, herunder også forhold som findes i primærsektoren. Alene af den 

grund er udvalget betænkelig ved, om personalet på regionens hospitaler meningsfuldt 

vil kunne arbejde med dette driftsmål. Vil det være motiverende ift. at forbedre sin 

praksis, hvis man er grundlæggende i tvivl om sammenhængen mellem indsats og ef-

fekt i forhold til at nå målet? 

 

Udvalget forslår derfor, at det undersøges om forebyggelige genindlæggelser vil være 

et mere præcist driftsmål, da der dermed afgrænses til at se på diagnoser, hvor en gen-

indlæggelse oftest vil kunne forebygges ved en målrettet indsats (i alle tre sektorer) og 

hvor det også har betydning, hvor god man er til at sikre gode overgange mellem sek-

torerne.  Forebyggelige genindlæggelser er valgt som indikator i Sundhedsaftalen 

2015-2018 under målet om at sikre en sammenhængene og koordineret indsats for 

borgerne.  

 

 

 


