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Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område ?


Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud om at
blive udredt inden for 30 dage.



Den nationale monitorering viser, hvor stor en andel af patienterne,
der faktisk udredes inden for 30 dage, men viser ikke i hvor højt
grad regionerne har levet op til udredningsretten.



57 % af patienterne er udredt inden for 30 dage i 2. kvartal af 2015.



Gennemsnitligt set udredes patienterne på 40 dage.



Halvdelen af patienterne er udredt indenfor 27 dage.



Regionerne estimerer, at 85-90 procent af patienterne får et tilbud om
hurtig udredning, eller får et længere forløb af faglige årsager.



Der arbejdes løbende på at forbedre datakvaliteten. I 2. kvartal af 2015
er ca. 100.000 udredningsforløb registreret.

Høj aktivitet - sundhedsvæsenet buldrer derudad


Der har det seneste år været en stor vækst i sundhedsvæsenet. Der
skyldes bl.a arbejdet med at få udredt patienterne hurtigt.



Fra 2013 til 2014 var væksten 6,2 procent, sammenlignet med 3,7
procent fra 2012-2013.

Kilde: SSI

Over 150.000 flere danskere udredes og behandles på sygehusene


På bare to år ser sundhedsvæsenet 150.000 flere danskere på sygehusene. I 2014 blev der udredt og behandlet 6 procent flere patienter, sammenlignet med 2012 - en historisk stor stigning.

Kilde: Landspatientregistreret pr. 10. mar 2015
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Øget brug af private hospitaler


Regionerne har arbejdet på at inddrage private klinikker og sygehuse på de områder, hvor der mangler kapacitet. Der er indgået 79 aftaler med private leverandører på 21 forskellige specialer.



Over 70.000 danskere er blevet viderehenvist til et privat tilbud i 1.
halvår 2015. Dette er en stigning på cirka 25 procent sammenlignet
med samme halvår i 2014, og cirka 50 procent siden 1. halvår 2013.

Flere diagnostiske undersøgelser


Diagnostiske undersøgelser, der ofte udgør en central den af udredningen er i stor vækst. CT- og MR-scanninger er steget med 15-20
procent fra primo 2013 til ultimo 2014.

 Cirka 10 procent af MR scanningerne laves af de private.
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Kilde: Landspatientregistreret pr. 10. mar 2015



Ekkokardiografi, som er en af de vigtigste undersøgelser for udredning af hjertesygdom, er steget med knap ca. 10 procent fra primo
2013 til ultimo 2014.

Kilde: Landspatientregistreret pr. 10. mar 2015

Fald i ventetid til behandling
 I samme periode, hvor udredningsretten er indført, er de samlede
forløb fra henvisning til udredning og behandling blevet kortere.
Den gennemsnitlige ventetid fra patienten har fået en henvisning til
patienten bliver opereret har været faldende til 48 dage fra henvisning til eventuel operation.

Anm: Stiblet streg angiver implementeringsdato for ret til hurtig udredning
Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. juli 2015, foreløbige tal, sæsonkorrigeret.

Mange patienter får hurtig udredning


Set i et større perspektiv sigter udredningsretten mod en mindre
gruppe af de patienter, der dagligt ses på sygehusene.
Mange udredes og behandles akut eller henvises direkte til behandling, fordi de allerede er udredt hos egen læge. En del udredes hurtigt i kræft- eller hjertepakker. De resterende patienter er målgruppen for udredningsretten.
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Figuren er et skøn over, hvad der sker, når 100 personer kommer på sygehuset:
 50 personer kommer ind akut. De håndteres med det samme.
 30 personer er allerede i et behandlingsforløb. De er altså udredt.
 5 personer kommer i en kræft- eller hjertepakke. Med korte og præcise tidsfrister for udredning og behandling.
 9 1/2 personer bliver udredt indenfor 30 dage. Her overholdes udredningsretten altså.
 2 personer venter udover 30 dage. Fordi de vælger ikke at gøre brug
af retten til hurtig udredning på et andet sygehus.
 2 personer kan af sundhedsfaglige årsager ikke udredes indenfor de
30 dage. Det kan f.eks. være en bestemt type udredning, der simpelthen tager mere end 30 dage.
 1 1/2 person får desværre ikke det tilbud om hurtig udredning, som
vedkommende har ret til.

