NOTAT

Udredningsretten 2. kvartal 2016
Baggrund:
Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for udredningsretten på esundhed.dk
fredag den 16. september kl. 12.

Resultater:





Andelen udredt i somatikken inden for 30 dage er 66 procent i 2.
kvartal 2016 på landsplan. Det er uændret fra seneste kvartal. Det er
det højeste tal siden monitoreringsstart i 2013.
I psykiatrien er andelen stort set uændret, og ligger på 63 procent i
børne- og ungdomspsykiatrien og 77 procent i voksenpsykiatrien.
Der er fortsat store regionale forskelle i såvel somatik som i psykiatri.

Nyhedstekst til Danske Regioners hjemmeside: Uændret udvikling i
udredningstal
Patienter har ret til at få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det
er fagligt muligt. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at udviklingen
fra første til andet kvartal på landsplan var uændret.
66 procent af alle patienter med fysiske lidelser blev i 2. kvartal udredt inden for 30 dage. Dermed er niveauet for udredning det samme som i 1.
kvartal 2016.
Blandt de patienter, der ikke bliver udredt inden for 30 dage, har nogle selv
valgt at vente på et andet tilbud - på et sygehus efter eget valg - eller har et
længere forløb af faglige årsager. Regionale opgørelser peger således på, at
mere end otte ud af 10 patienter får et tilbud om at blive udredt inden for 30
dage, som udredningsretten foreskriver.
Regionerne arbejder hårdt på at sikre tilstrækkelig kapacitet til at give alle
patienter et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt. Der arbejdes blandt andet med bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden og udbygning af kapaciteten.
77 procent af de voksne i psykiatrien udredes inden for 30 dage, mens det
samme gør sig gældende for 63 procent af børn og unge. Psykiatriske udredningsforløb for børn og unge trækker ofte ud, fordi de kræver involvering af flere samarbejdspartnere.

Side 2

Helt overordnet oplever sygehusene i disse år en kraftig vækst i antal patienter, og 160.000 flere danskere har været i kontakt med sygehusene de seneste to år. 2,7 mio. danskere blev således udredt og behandlet på sygehusene – og alene i 2. kvartal 2016 udredte sygehusene knap 128.000 danskere.
Gennemgang af tallene:
Somatik
Tallene for somatik på landsplan viser, at andelen udredt inden for 30 dage i
2. kvartal 2016:
 Er 66 procent og dermed uændret fra seneste kvartal.
 Sammenlignet med 2. kvartal 2015 er tallet steget fra 58 til 66 procent.
 Der kan tales om en stigende tendens det seneste år.
Der har i 2. kvartal 2016 været 128. 000 registrerede udredningsforløb. Det
er en mindre stigning i antal forløb fra seneste kvartal.
Børne- og ungepsykiatri
Tallene for børne- og ungepsykiatri på landsplan viser, at andelen udredt
inden for 30 dage i 2. kvartal 2016:
 Er 63 procent og dermed uændret fra seneste kvartal.
 Tendensen er, at andelen, der udredes inden for 30 dage, er faldende.
Der har i 2. kvartal 2016 været 3420 registrerede udredningsforløb. Det er
en mindre stigning i antal forløb fra seneste kvartal.
Voksenpsykiatri
Tallene for voksenpsykiatri på landsplan viser, at andelen udredt inden for
30 dage i 2. kvartal 2016:
 Er steget med et procentpoint til 77 procent fra 76 procent i seneste
kvartal.
 Tendensen er, at andelen, der udredes inden for 30 dage, er faldende.
Der har i 2. kvartal 2016 været 5006 registrerede udredningsforløb. Det er
en mindre stigning i antal forløb fra seneste kvartal.

Grafer:

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Antal af patienter henvist til private hospitaler og klinikker fra regionerne i det første halvår af året 2007-2016
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