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At understøtte excellent forskning der, i stæ
rkt sam

spil 
m

ed klinik og uddannelse, sikrer sundere borgere og pa-
tientbehandling i international topklasse i et sam

m
enhæ

n-
gende og effektivt sundhedsvæ

sen.

At styrke behandlingen for patienter m
ed forløb på tvæ

rs af 
sektorer og sæ

tte retning for regionen i udviklingen af det 
næ

re sundhedsvæ
sen. 

At styrke den faglige kvalitet, sikre effektive behandlings-
forløb sam

t en ensartet tilgang til arbejdet m
ed effektivise-

rings-gevinster.

At sikre Bedre behandling m
ed Sundhedsplatform

en ved 
anvendelse af data og styrkelse af partnerskabet m

ed 
patienten ved hjæ

lp af M
in Sundheds-platform

.
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Driftsmålstyring

Målepunkter Sundhed Regional Udvikling Det Sociale Område

Tilfredshed •  Er du alt i alt tilfreds med 
forløbet, fra du blev indlagt, til 
du blev udskrevet?/ Er du alt i 
alt tilfreds med besøgets forløb? 

•  Lyttede personalet til dig, f.eks. 
dine bekymringer, ønsker og 
behov?

•  Borgertilfredshed - generel 
tilfredshed

Levering •  Svartider, Akuttelefonen
•  Overholdelse af standard- 

forløbstider i kræftpakker
•  Somatiske patienter udredt 

indenfor 30 dage; Psykiatriske 
patienter (voksne) udredt 
indenfor 30 dage; psykiatriske 
patienter (børn og unge) udredt 
indenfor 30 dage

•  Overbelægning på medicinske 
afdelinger

•  Kubikmeter beskyttet drik-
kevand

• Antal skabte praktikpladser

•  Antal virksomhedskontakter 
om teknologiske og innovative 
sundhedsløsninger

• Belægningsprocent

Kvalitet • Kliniske kvalitetsdatabaser
•  Overlevelse ved uventet 

hjertestop
•  Akutte genindlæggelser 

(somatik)
• Tvang (antal bæltefikseringer)

•  Ekstern finansiering / eksterne 
indtægter til forskning og 
innovation fra offentlige og 
private kilder

•  Udvikling i CO2 udledning 
(pilotprojekt)

• Magtanvendelser

Medarbejdere 
og ledere

• Medarbejdertrivsel • Medarbejdertrivsel • Medarbejdertrivsel

Produktivitet • Budgetoverholdelse, økonomi •  Passagerer pr. kørt time i den 
regionale offentlige trafik

• Budgetoverholdelse

Vision
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og
livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau

Mission
Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, 
og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, 
inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område

Politiske målsætninger

Patientens situation styrer forløbet

Kongeindikator:
Patienttilfredshed

Grøn og innovativ metropol

Kongeindikator:
Udvikling i CO2 udledning

Ekspansive vidensmiljøer

Kongeindikator:
Ekstern finansiering til forskning og innovation

Høj faglig kvalitet

Kongeindikator:
Kliniske kvalitetsdatabaser
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Driftsmålstyring

Målepunkter Sundhed Regional Udvikling Det Sociale Område

Tilfredshed • Er du alt i alt tilfreds med forlø-
bet, fra du blev indlagt, til du blev 
udskrevet?/ Er du alt i alt tilfreds 
med besøgets forløb? 

• Lyttede personalet til dig, f.eks. 
dine bekymringer, ønsker og 
behov?

• Måling af tilfredshed i forbindel-
se med V1 kortlægning og V2 
undersøgelser af jordforurening

• Alt i alt er du tilfreds med at 
være her

Levering • Svartider, Akuttelefonen
Overholdelse af standard-for-
løbstider i kræftpakker
• Somatiske patienter udredt 
indenfor 30 dage; Psykiatriske 
patienter (voksne) udredt 
indenfor 30 dage; psykiatriske 
patienter (børn og unge) udredt 
indenfor 30 dage
• Andel af elektroniske epikriser 
(udskrivningsbreve) afsendt 
indenfor én dag
• Overbelægning på medicinske 
afdelinger

• Ventetid på V1 kortlægninger 
og V2 kortlægninger

• Strukturfondsmidler, dispo-
nering

• Kubikmeter beskyttet drik-
kevand

• Antal skabte praktikpladser

• Antal virksomhedskontakter 
om teknologiske og innovative 
sundhedsløsninger

• Belægningsprocent

Kvalitet • Antibiotikaforbrug
• Kliniske kvalitetsdatabaser
• Overlevelse ved uventet 
hjertestop
• Akutte genindlæggelser 
(somatik)
• Tvang (antal bæltefikseringer)

• Ekstern finansiering / eksterne 
indtægter til forskning og inno-
vation fra offentlige og private 
kilder
• Udvikling i CO2 udledning 
(pilotprojekt)

• Magtanvendelser

Medarbejdere 
og ledere

• Medarbejdertrivsel • Medarbejdertrivsel • Medarbejdertrivsel

Produktivitet • Budgetoverholdelse, økonomi
• Budgetoverholdelse, aktivitet
• Udvikling i effektivitet (index)

• Udgift per passager i den regio-
nale kollektive trafik

• Budgetopfølgning

Vision
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og
livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau

Mission
Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, 
og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, 
inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område
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