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Overholdelse af udredningsretten juli 2016
I nærværende notat præsenteres data for overholdelsen af
udredningsretten i juli 2016 i somatikken og psykiatrien. Data er et
supplement til punktet ”Orientering om status for udredningsretten
og ny lovgivning” på regionsrådets dagsorden den 24. august 2016.
Det skal bemærkes, at det fra tidligere år er set, at overholdelsen af
udredningsretten falder i august, hvor der er en pukkel af patienter,
som ikke er blevet udredt i sommerferien pga. den mindre kapacitet
eller som har ventet med at søge udredning til efter sommerferien.
Af tabel 1 fremgår overholdelsen i somatikken, som for juli måned er
78,8 %, det vil sige på niveau med juni måned.
Tabel 1: Antal udredninger og andel udredte indenfor 30 dage (i %) for
juli 2016 i somatikken.
Antal udredninger
Overholdelse
Hospitalsenheden Horsens
660
66,8
Aarhus Universitetshospital
1.714
81,9
Hospitalsenhed Midt
2.720
78,0
Hospitalsenheden Vest
1.333
82,4
Regionshospitalet Randers
897
78,8
Somatikken samlet
7.328
78,8
Data er trukket i BI-portalen den 16. august 2016
Opgørelsen i tabel 1 tager ikke højde for de tilfælde, hvor
udredningen overstiger 30 dage af faglige årsager, eller fordi
patienten takker nej til et alternativt udredningstilbud. Hvis disse
årsager medregnes som overholdte, stiger somatikkens samlede
overholdelse fra 78,8 % til 85,7 % i juli 2016. Af stigningen på 6,9
%-point udgør udredningsplaner af faglige årsager 19,8 % og
udredningsplaner, fordi patienter takker nej til et alternativt tilbud,
80,2 %.
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Af tabel 2 fremgår overholdelsen i psykiatrien, som for juli måned har en overholdelse på 82,7
% hvilket er noget højere end de tidligere måneder. En sådan stigning er også set de tidligere
år, hvor juli ligger med en højere overholdelse end niveauet i månederne før og efter. Dette
må forventes at skyldes, at kapaciteten i sommerferieperioden fokuseres på de mest hastende
udredninger, som så udredes inden for fristen. Samtidig vil udredninger som ikke nås i
ferieperioden først blive registreret i august, når de færdigudredes, og fremgå som ikke
overholdte i den måned.
Tabel 2: Antal udredninger og andel udredte indenfor 30 dage (i %) for juli 2016
Antal udredninger
Voksenpsykiatrien
Børne- og ungdomspsykiatrien
Psykiatrien samlet
Data er trukket i BI-portalen den 16. august 2016

Overholdelse
278
230
508

88,1
76,1
82,7

Opgørelsen tager ikke højde for de tilfælde, hvor udredningen overstiger 30 dage af faglige
årsager, fordi patienten takker nej til et alternativt udredningstilbud, eller fordi der er ventetid
hos en ekstern samarbejdspartner (for eksempel skolen). Hvis disse årsager medregnes som
overholdte, stiger den samlede overholdelse for psykiatrien fra 82,7 % til 97,0 % i juli 2016.
Af stigningen på 14,4 %-point udgør udredningsplaner af faglige årsager ca. 11 %,
udredningsplaner fordi patienter takker nej til et alternativt tilbud 89,0 % og udredningsplaner
på grund af ventetid hos en ekstern samarbejdspartner 0 %.
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