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Opdaterede tal vedr. udredningsret pr. 12. december 2016

Status for overholdelsen af udredningsretten
Tabel 1 og 2 viser opdaterede tal for somatikken og psykiatrien, hvor også tal
for november måned fremgår. Det skal bemærkes, at data for november
endnu ikke er komplette.
Som det fremgår af tabel 1, så er der i somatikken samlet set en positiv
udvikling i overholdelsen fra oktober til november 2016.
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Tabel 1: Somatik: andel udredte indenfor 30 dage (i %) og antal udredninger. Juni-november
2016
juni
juli
aug
sep
okt
nov
overholdelse
71,7% 67,4% 50,4% 73,3% 74,3%
82,8%
Hospitalsenheden Horsens antal udredninger
1.568
766 1.476
1.600
1.688
1.794
overholdelse
78,2% 80,5% 68,8% 78,6% 78,5%
76,7%
Aarhus Universitetshospital antal udredninger
3.478 1.899 2.738
3.142
2.627
2.768
overholdelse
76,7% 77,4% 63,6% 74,6% 77,4%
79,5%
Hospitalsenhed Midt
antal udredninger
4.636 2.814 3.995
4.841
4.232
4.817
overholdelse
82,3% 81,9% 73,1% 79,6% 82,3%
82,7%
Hospitalsenheden Vest
antal udredninger
2.393 1.350 1.892
2.221
2.146
2.434
overholdelse
78,5% 77,9% 69,6% 79,2% 80,4%
82,3%
Regionshospitalet Randers antal udredninger
1.559
929 1.242
1.578
1.428
1.771
overholdelse
77,7% 78,0% 65,3% 76,8% 78,4%
80,4%
Somatikken samlet
antal udredninger
13.666 7.763 11.375 13.423 12.157 13.716
Data er trukket i BI-portalen den 12. december
Note: "Overholdelse" angiver andelen af overholdte udredninger. "Antal udredninger" er det
samlede antal udredninger, både overholdte og ikke overholdte.
I tabel 1 tages ikke højde for de tilfælde, hvor udredningen overstiger 30 dage af faglige
årsager, fordi patienten ikke har taget imod et alternativt udredningstilbud, fordi patienten
ønsker at udskyde sin udredning, eller hvor udredningsperioden forlænges på grund af en
ekstern samarbejdspartner/pårørende. Hvis disse årsager medregnes, så stiger den samlede
overholdelse i somatikken fra 78,4 % til 85,6 % i oktober og fra 80,4 % til 86,7 % i november.
Af stigningen på 6,3 %-point i november udgør udredningsplaner af faglige årsager 12,9 %,
udredningsplaner fordi patienten ikke har taget imod alternativt udredningstilbud 81,8 %,
udredningsplaner fordi patienten ønsker at udskyde udredningen 5,2 % og udredningsplaner
på grund af en ekstern samarbejdspart eller pårørende 0,1 %.
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Som det fremgår af tabel 2, så er der et lille fald i overholdelsen fra oktober til november
2016. Der er dog fortsat en høj overholdelse i både børne- og ungdomspsykiatrien og
voksenpsykiatrien.
Tabel 2: Psykiatri: andel udredte indenfor 30 dage (i %) og antal udredninger. Juni-november
2016
juni
juli
aug
sep
okt
nov
Voksenpsykiatrien
overholdelse
83,1% 87,2% 89,5% 92,5% 96,0%
94,4%
antal udredninger
498
281
373
465
405
463
Børne- og
ungdomspsykiatrien
overholdelse
54,3% 75,2% 74,4% 88,2% 98,0%
96,4%
antal udredninger
405
246
344
363
347
391
Psykiatrien samlet
overholdelse
70,1% 81,6% 82,3% 90,6% 96,9%
95,3%
antal udredninger
905
527
717
828
752
854
Data er trukket i BI-portalen den 12. december
Note: "Overholdelse" angiver andelen af overholdte udredninger. "Antal udredninger" er det
samlede antal udredninger, både overholdte og ikke overholdte.
I tabel 2 tages ikke højde for de tilfælde, hvor udredningen overstiger 30 dage af faglige
årsager, fordi patienten ikke har taget imod et alternativt udredningstilbud, fordi patienten
ønsker at udskyde sin udredning, eller hvor udredningsperioden forlænges på grund af en
ekstern samarbejdspartner/pårørende. Hvis disse årsager medregnes, stiger den samlede
overholdelse i psykiatrien fra 96,9 % til 98,1 % i oktober og fra 95,3 til 98 % i november. Af
stigningen på 2,7 %-point i november udgør udredningsplaner af faglige årsager 60,9 %,
udredningsplaner fordi patienten ikke har taget imod alternativt udredningstilbud 8,7 %,
udredningsplaner fordi patienten ønsker at udskyde udredningen 21,7 % og udredningsplaner
på grund af en ekstern samarbejdspart eller pårørende 8,7 %.
Stigningen på 2,7 %-point dækker over 23 patienter, hvoraf 14 patienter har fået en
udredningsplan af faglige årsager, 2 patienter har fået en udredningsplan på grund af en
ekstern samarbejdspart eller pårørende, 2 patienter har fået en udredningsplan, fordi de ikke
har taget imod alternativt udredningstilbud og 5 patienter har ønske at udskyde udredningen,
og har derfor fået en udredningsplan.

Side 2

