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Sundheds- og Ældreministeriet  
Holbergsgade 6  
1057 København K 
 
 

 
Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsreviso-
rerne på beretning om udredningsretten 
 
På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af udred-
ningsretten har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til 
Folketinget den 14. november 2018.  
 
Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om Regionsrådets be-
mærkninger til Statsrevisorernes beretning med frist den 4. februar 
2019 som grundlag for ministeriets redegørelse til Statsrevisorerne. 
 
Som svar herpå fremsender Region Sjælland følgende bemærkninger til 
Statsrevisorernes beretning til brug for Ministerredegørelsen. 
 

 Udredningsretten er en lovfæstet patientrettighed og en central 
del af den nationale sundhedsindsats. I budgetaftalen for 2019 
er overholdelse af udredningsretten et særligt fokusområde. Det 
indgår blandt andet i budgetaftalen, at der søges indgået en stra-
tegisk partnerskabsaftale med en eller flere private leverandører 
for at sikre overholdelse af udredningsretten. 

 

 Regionsrådet tilslutter sig Statsrevisorernes bemærkning om, at 
der er behov for at sikre en fælles forståelse og dermed en bedre 
afklaring på dele af udredningsretten, da der synes at være 
grundlag for flere fortolkningsmuligheder. Der efterspørges fæl-
les regionale definitioner på, hvordan en udredningspatient 
identificeres samt hvornår en patient vurderes færdigudredt. 
Disse fortolkningsmuligheder giver selvsagt basis for forskellig 
registreringspraksis og påvirker således sammenligneligheden i 
overholdelsen af udredningsretten. 

 

 Danske Regioner har nedsat en foreløbig arbejdsgruppe, der 
skal søge at sikre en bedre og mere ensartet registreringspraksis 
regionerne imellem, men det er Regionsrådets vurdering, at 
yderligere præcisering og implementering af udredningsretten 
bør tilrettelægges mellem Sundheds- og Ældreministeriet og re-
gionerne.  

 
 

 Statsrevisorerne bemærker, at vejledning og information til pa-
tienterne generelt skal styrkes, så patienterne i højere grad for-
står deres rettigheder og kan handle på samme. Regionsrådet vil 
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naturligvis rette op den kritik, der vedrører regionens indkaldelsesbreve, således at 
der i indkaldelsesbrevene anvises et navngiven alternativ til Region Sjællands egne 
sygehuse, når udredningsretten ikke kan overholdes. Særlige faciliteter til at imøde-
komme den kritik skal sikres i Sundhedsplatformen og pågår allerede i et tæt samar-
bejde med Region Hovedstaden. Sundhedsplatformen sætter visse begrænsninger for 
et bedre lay-out i Region Sjællands indkaldelsesbreve, men Region Sjælland vil gen-
nemgå indkaldelsesbrevene med henblik på forbedringer. 

 

 Region Sjælland vil frem over arbejde for at kommunikere retten til hurtig udredning 
på en let og forståelig måde under hensyntagen til, at de forhold der skal beskrives 
kan være komplekse.  

 
 

 
 
Venlig hilsen 
    
 

 
 
 
 
 

Heino Knudsen  Per Bennetsen 
Regionsrådsformand  Administrerende direktør 
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