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Emne:
Medarbejder inddragelse – hvad, hvorfor og

hvordan?

Hvilke budskaber skal jeg bringe med?



Behandlings- og udredningsretten

Sundhedsloven pr 1.9.2013



Udredningsret (sundhedsloven)
• Efter 1. september 2013 har patienter 

ret til udredning i sygehusvæsenet 
inden for 30 dage. 

Regeringens mål:
• at patienter skal være udredt indenfor 

30 dage
• at en henvist patient med uspecifikke

symptomer ikke sendes tilbage til egen 
læge, før der er stillet en diagnose 



Udrednings start

Udredningsstart beregnes fra den dag, 
CVI modtager henvisningen fra 
patientens læge. 



Indkaldelse

Som tidligere skal patienten indkaldes senest 
8 hverdage efter hospitalets modtagelse af 
henvisning

Der er udarbejdet nyt brevkoncept med 
reviderede indkaldelsesbreve. 
Brevkonceptet er indarbejdet i juli -13



Allerede udredte patienter
Allerede udredte patienter går direkte i 
behandling, og opnår ikke yderligere 
udredningsret.

Det er en faglig vurdering af den visiterende 
læge om en patient er udredt.

Forundersøgelse af allerede udredte patienter 
betragtes som en del af behandlingsforløbet.



Udredningens indhold
• Patienten er udredt når der er truffet en 

lægefaglig beslutning om, hvilken initial 
behandling der kan tilbydes (hvis ikke 
mistanke om sygdom afkræftes).

• Hospitalet skal i udredningsforløbet 
gennemføre de undersøgelser som fagligt 
set er nødvendige for at patienten kan 
udredes.

• Et udredningsforløb kan afsluttes uden 
diagnose, når de diagnostiske muligheder 
vurderes udtømte.



Udrednings indhold II

• Som udgangspunktet skal alle patienter 
udredes inden for 30 dage. 

• Nogle  patienter vil opleve ”fagligt 
begrundet” ventetid, og vil ikke kunne 
udredes inden 30 dage

• Hvis patienten ikke kan udredes inden 30 
dage skal der udarbejdes en 
udredningsplan



”Fagligt begrundet ventetid” er
• Mangel på en speciel ressource
• Behandlingsforløb hvor udredning fagligt 
ikke er muligt inden 30 dage 

”Fagligt begrundet ventetid” er IKKE
• Kapacitetsmæssige udfordringer, som kan 
løses ved at henvise til andre offentlige 
eller private sygehuse

.



Udredningsplan
..skal udarbejdes hvis det ikke er fagligt 
muligt at afslutte udredningen inden for 30 
dage. 

Den skal udleveres til patienten så hurtigt 
som muligt og senest på den 30. dag i 
udredningsforløbet.

Den skal være skriftlig og som minimum  
indeholde tid og sted for næste 
undersøgelse.



Dokumentation i journalen
• Hvornår en patient er udredt samt hvilken 

behandling patienten tilbydes

• Dato for udlevering af en udredningsplan 
til patienten

• Bruges af Patientombuddets ved 
eventuelle behandling af en 
rettighedsklage



Henvisning til anden afdeling / 
hospital - Stafetordning

• Henvisende afdeling har ansvaret for at 
patienten er entydigt overdraget til 
modtagende afdeling

• Den modtagende afdeling har ansvaret 
for at indkalde patienten.

• Fristen er uændret 30 dage fra den 
oprindelige henvisning



Patienter, der ikke er omfattet 
udredningsret
• Akutte patienter skal fortsat behandles akut
• Patienter med livstruende kræftsygdomme og 

visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme er 
omfattet af regler vedrørende maksimale 
ventetider.

• Patienter i kontrolforløb (kontrolintervallet) er 
planlagt ud fra lægefaglige vurderinger.

• Patienter henvist til psykiatri omfattes af reglerne i 
2014



Monitorering
• Der er endnu ikke klarhed over hvordan 

retten skal monitoreres
• Indtil der er etableret en national 

monitoreringsmodel monitorerer regionen 
mængden af udredningsplaner ved hjælp af 
U2 indkaldelsesbrev


