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Tilbagemelding på initiativer påvirket af COVID-19 

Oversigt over initiativer inden for udvalgets eget ressort 

Forretningsudvalget 

 

Initiativ Admini-

strationens 

indstilling i 

form af 

A), B) eller 

C) * 

 

Administrationens begrundelse Forretningsud-

valgets tilbage-

melding i form af 

A), B) eller C) * 

(Forslag med 

rødt) 

Forret-

ningsudval-

gets be-

grundelse 

(Forslag 

med rødt) 

Vi vil arbejde med 

værdibaseret 

sundhed 

  A Fortsætter 

som planlagt 

Udvidelse af ka-

paciteten til udred-

ning og behand-

ling 

  A Fortsætter 

som planlagt 
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Opfølgning på Ek-

spertrådets anbe-

falinger 

  B Mindre for-

sinkelse 

 

Bornholm - Digital 

Ø 

  A Fortsætter 

som planlagt 

Ibrugtage de nye 

bygninger på 

Rigshospitalet og 

Herlev Hospital. 

B Ibrugtagningen af Nordfløjen er bl.a. forsinket som følge af behovet for 

indretning af COVID-19 faciliteter (COVITA) 

B Mindre for-

sinkelse 

Fremtidens Rigs-

hospital 

  A Fortsætter 

som planlagt 

Renoveringspla-

nen 

B Få projekter under Renoveringsplanen er udskudt/forsinkede grundet 

COVID-19. Det er primært projekter i udførelsesfasen, der er berørt. Der 

kan især være forsinkelser som følge af hensyn til hospitalernes behand-

lingsfunktioner eller fordi midlertidige COVID-19 infrastruktur (telte m.m.) 

har måttet placeres på arealer, som renoveringsplanens projekter derfor 

ikke kan tilgå som planlagt.  

B Mindre for-

sinkelse 

Affaldsterminaler B Kortlægning af detailbehov for hospitalernes affaldsterminaler skulle 

have været gennemført i 2. kvartal 2020. Dette har ikke været muligt 

pga. Covid og re-allokering af ressourcer. Dette forventes genoptaget i 

3. kvartal 2020, og vil fortsætte ind i 2021, hvorefter udførelsen forud-

sættes gennemført. 

B Mindre for-

sinkelse 
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Analyse af admini-

strative arbejds-

gange på og om-

kring hospitalerne 

B Analysen skulle have været gennemført i 2. halvår men pga. hensynet 

til, at klinikken får mest mulig tid til rådighed til patientbehandling, fore-

slås det at udskyde analysen til 2021 mhp. at resultatet kan indgå i bud-

get 2022. Hvis analysen gennemføres som foreslået i 2021, forelægges 

FU et kommissorium 4. kvartal 2020 

B Mindre for-

sinkelse 

Effektivisering af 

administrationen 

  A Fortsætter 

som planlagt  

*A) Initiativer, der bør fortsætte upåvirket i lyset af COVID-19, B) initiativer som med fordel kan rykkes og/eller genfremsættes i en kommende bud-

getaftale for 2021, C) initiativer, der i lyset af COVID-19 ikke skal gennemføres. 


