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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. 

 

 


