
 

Figur 1: Figur 1 viser tovholdernes vurdering af, hvordan det går med deres indsats i 2020. De steder, hvor der er 2 prikker betyder det, at indsatsen er 
opdelt. Det er muligt at se detaljer for indsatsen i Tabel 1.  

Bilag 2 



 

Tabel 1: Tabel 1 viser tovholdernes opfølgning på deres indsatser. Der er fulgt op på alle 15 indsatser og derfor er tabellen lang. Vi anbefaler, at I 
kigger på Figur 1 og ud fra den afgør, hvilke indsatser I gerne vil have mere viden om – og laver nedslagslæsning i skemaet. Vi anbefaler dog, at I læser 
de sidste 2 kolonner for alle indsatser, da ønsker om midler og justeringer står her.  

Indsats og mål  Udvikling i mål  Behov for midler og justering 

Indsats Mål fra 
handlingsplanen, 
der er 
afrapporteret på 

Udvikling i målet og årsag Hvordan 
går det 
med 
indsatsen?  
(1 = meget 
dårligt. 5 = 
meget 
godt) 

Vedtagne budgetforslag for 
indsatsen i sidste 
budgetforhandlinger. 

Behov for midler til 
indsatsen i den 
kommende 
budgetrunde (1 = lille 
behov, 5 = stort behov) 

Vigtigste behov for 
ændringer i indsatsen – 
udover flere midler. 

 
Styrkelse af 
forebyggelses-
området  

 
Mål: At styrke 
forebyggelses-
området i Region 
Hovedstaden  
 
Dette mål i 
handlingsplanen for 
verdensmål dækkes 
af 2 planer og 
strategier i CSU:  
 
A: ”Plan for 
styrkelse af 
forebyggelses-
området” og  
s 
B: ” 
Sundhedsaftalen 
2019-2022” 
 
Opfølgningen i 
denne omgang er 

 
A: ”Plan for styrkelse af 
forebyggelses-området”:  
Unge og rygning: Udviklingen er, at 
flere ungdoms-uddannelser indfører 
røgfri skoletid.  
Dette skyldes, at CSU har arbejdet 
målrettet med implementering af 
indsatsen. Derudover bl.a. styrket 
samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse og partnerskabet Røgfri 
Fremtid og tilførsel af midler til 
ungdoms-uddannelserne til 
happenings mm. 
 
Patientrettet forebyggelse: 
Udviklingen er, at der er sket en 
stigning i antallet af henvisninger til 
kommunale rygestopkurser. 
Dette skyldes, at CSU har arbejdet 
målrettet med implementering af 
indsatsen. Udarbejdelse af SP-
understøttelse, spørgeskema til 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A: ”Plan for styrkelse af 
forebyggelsesområdet”: 
 
1 budgetforslag blev vedtaget ud 
af 1 stillet.  
 
Her er tale om:  
”Det videre arbejde med 
forebyggelsesplanen.”  
 
Der blev bevilget i alt 2 mio. kr. (1 
mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 
2022) til forebyggelsesindsatser 
om rygning, alkohol, overvægt og 
mental trivsel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  
 
4 er givet fordi, der 
fortsat er behov for at 
styrke området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er behov for at udvikle 
indsatserne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



derfor meget 
overordnet. 
Detaljer for 
opfølgning på de 
enkelte planer kan 
findes i bestemte 
møder under 
FORSA- og 
Sundhedsudvalget.   

screening af patienterne (alkohol) og 
undervisning af hospitalsansat 
personale. 
 
 
Regionen som arbejdsplads:  
Udviklingen er, at der er indført røgfri 
arbejdstid. 
Dette skyldes, at CSU har arbejdet 
målrettet med implementering af 
indsatsen. Skiltning på hospitalerne 
(f.eks. "Tak, fordi du ikke ryger her") og 
tilbud om gratis rygestopkurser. 
 
B: ”Sundhedsaftalen 2019 – 2022”: 
 
Delmål og indikatorer for disse er 
under udarbejdelse. 
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B: ”Sundhedsaftalen 2019 – 
2022”: 
 
1 budgetforslag blev vedtaget ud 
af 1 stillet.  
 
Her er tale om:  
” Det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen 
(samordningsudvalgenes 
indsatser) (FORSA)” 
Der er med budget 2021 afsat 
yderligere 5 mio. kr. årligt til 
samordningsudvalgenes indsatser 
i 2022-2024. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 er givet, fordi arbejdet 
med sundhedsaftalen 
skal fortsættes som 
vanligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

Mindre ulighed 
i sundhed 

Mål: At skabe 
mindre ulighed i 
sundhed 
 
Dette mål i 
handlingsplanen for 
verdensmål dækkes 
af 2 planer og 
strategier i CSU:  

A: ”Sammen om psykiatriens 
udvikling 2020 – 2023” 
Planen består af i alt 7 temaer.  
Planen indeholder politiske 
hensigtserklæringer og overordnede 
mål. Der udarbejdes aktuelt en 
handleplan med initiativer, som kan 
implementeres for at understøtte 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

A: ”Sammen om psykiatriens 
udvikling 2020 – 2023”: 
 
Der er stillet ca. 20 budgetforslag 
vedrørende nye initiativer i 
psykiatrien (ikke alle inden for 
målet om ”Mindre ulighed i 
sundhed”).  
 

 
4 
 
4 er givet, fordi arbejdet 
med at styrke 
psykiatrien skal 
fortsætte som vanligt. 
 
 

 
Der er behov for løbende 
justering efter ønsker fra 
parterne (kommuner, 
praksis, borgere). 
 
 
 
 



 
A: ”Sammen om 
psykiatriens 
udvikling 2020 – 
2023” og 
 
 
 
 
B: ” Politisk ramme 
for regionens 
arbejde med at 
skabe social lighed 
i sundhed.” 
 
Opfølgningen i 
denne omgang er 
derfor meget 
overordnet. 
Detaljer for 
opfølgning på de 
enkelte planer kan 
findes i bestemte 
møder under 
Social- og 
psykiatriudvalget.  
 

opfyldelsen af mål. Indikatorer på 
målopfyldelse er under udarbejdelse.  
Der sker en opfølgning på alle syv 
temaer i løbet af 2020, hvor 
udviklingen i planen vil fremgå. 
 
 
 
 
 
 
B: ”Politisk ramme for regionens 
arbejde med at skabe social lighed i 
sundhed.” 
Der måles ikke på udvikling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Ud af disse fik 19 nye initiativer i 
psykiatrien midler - for i alt 141,1 
mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
B: ”Politisk ramme for regionens 
arbejde med at skabe social 
lighed i sundhed.” 
 
9 budgetforslag blev stillet og 8 
budgetforslag vedtaget. Disse 
budgetforslag er:  
 
1. ”Socialoverlæger og 
socialsygeplejersker” (10,5 mio. 
kr. årligt 2021-2024) 
 
2. ”Udefunktion fra psykiatri til 
herberger” (4,5 mio. kr. årligt 
2021-2024) 
 
3. ”Bevarelse af botilbudsteams” 
(5,5 mio. kr. årligt 2021-2024) 
 
4. ”Udvidelse af antal af 
botilbudsteams” (4,4 mio. kr. 
årligt 2021-2024) 
 
5. ”Styrkelse af 
botilbudsbetjening” (2,8 mio. kr. 
årligt 2021-2024) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
 
4 er givet, fordi arbejdet 
med at skabe social 
lighed i sundhed skal 
fortsætte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan overvejes, om 
fremdrift på indsatsens mål 
bør følges af en eller flere 
indikatorer. Dette er dog et 
spørgsmål om politisk 
prioritering, og det er derfor 
uklart, om ønsket er til 
stede. 



6. ”Somatisk screening af svært 
psykisk syge” (0,8 mio. kr. årligt 
2021-2024) 
 
7. ”Udsatte-enhed (samarbejde 
med kommuner)” 
 
8. ”Styrket indsats for opsporing 
af hepatitis C mv. hos udsatte” 
(1,0 mio. kr. årligt 2021-2024) 
 
Forslaget: ”Fast personale på 
herberg og bosteder” blev ikke 
vedtaget. 
 
 

Forskning i 
forebyggelse, 
der virker - inkl. 
implementering 
af forsknings-
resultater 

Mål: At igangsætte 
yderligere 3-5 
forskningsprojekter
, med særligt fokus 
på at sikre 
implementering af 
effektiv 
forebyggelse og 
sundhedsfremme – 
uanset sektor. 

Udvikling: Vi måler ikke udviklingen 
direkte, da indsatsen ikke har fået 
midler og der dermed ikke er et 
konkret projekt at følge op på.  
 
Vurderingen 1 er givet, da der ikke er 
bevilget de ønskede midler til at 
opstarte konkrete forskningsprojekter. 
Der arbejdes derfor pt. med en generel 
styrkelse af forskning i forebyggelse og 
sundhedsfremme den nuværende 
økonomiske ramme på området 
”Styrkelse af forskning i forebyggelse 
og sundhedsfremme”.  Dette er bl.a. 
sket via et oprettet professorat i 
forebyggelse. 
Der følges derfor op på indsatsen 
gennem almindelig politisk opfølgning 
via. ”Strategi for sundhedsforskning 
2018-2022” og ”HP20-21 for 
sundhedsforskning”.  

 
1 
 
 

 
0 budgetforslag nåede igennem 
til budgetprocessen frem til 
Budgetforslag for Regional 
Udvikling. 

 
5  
 
5 er givet, fordi der er 
behov for midler til at 
igangsætte 
forskningsprojekter i 
forebyggelse, som kan 
være et overset område 
hos de store 
forskningsfonde, som 
ellers tildeler midler til 
forskning i sundhed.  
 
Vi kalder området 
”forskningsprojekter i 
forebyggelse, der virker”, 
fordi der er tale om 
projekter, hvor projektet 
først betragtes som 
afsluttet, når man har 
implementeret 
eventuelle relevante 

 
Et øget samarbejde med 
relevante 
forebyggelsesindsatser 
under Sundhedsudvalget og 
FORSA kunne gavne 
området meget. 



resultater - uanset 
sektor. 
 
Forskningsprojekterne 
tilrettelægges, så 
implementering af 
resultater er indtænkt 
fra begyndelsen af et 
projekt - eventuelt via 
etablering af 
følgeforskning. 
Projekterne 
gennemføres 
praksisnært. 
 

Personlig 
medicin 

Mål: At 
implementere 
personlig medicin i 
rutinebehandlingen 
i perioden 2020 til 
2025. 

Udvikling: Indsatsen måles ikke vha. 
indikatorer, da målet om 
implementering af PM i 
rutinebehandlingen er svært at måle.  
 
Indsatsen er vurderet til 4, da en ny 
governancestruktur for PMØ målrettet 
mere klinisk udbredelse er igangsat, 
hvilket tegner en positiv udvikling.  
Samtidig er der generelt en udmærket 
fremgang på området, hvor der er 
indgået aftaler med NGC, udpeget 
sygdomsområder til 
genomsekventering, og der er 
interesse for brug af 
helgenomsekventeringer i regionen 
mv. Der er dog stadig udfordringer i 
form af manglende prioriterede midler 
til området fremadrettet såvel som til 
initiativer jf. budgetforslag om 
styrkelse af forskerstøtte gennem 
opbygning af datastøttecentre, der 
faldt i budgetforhandlingerne i 2020.   

4 0 budgetforslag nåede igennem 
til budgetprocessen frem til 
Budgetforslag for Regional 
Udvikling. 
 
Der blev stillet et budgetforslag, 
der blev sorteret fra før de 
endelige budgetforslag, og derfor 
fremgår det ikke af hverken 
forslag eller aftalen. 
 

5 
 
5 er givet, fordi der både 
er behov for at styrke 
forskerdatastøtten ift. 
opbygning af et regionalt 
datastøttecenter, der 
skal sikre bedre 
vejledning om brug af 
sundhedsdata ift. 
personlig medicin. 
 

-- 



 
Bæredygtige byer og lokalsamfund 

 

Indsats og mål 
 Udvikling i mål 

 Behov for midler og justering 

Indsats Mål fra 
handlingsplanen, 
der er 
afrapporteret på 

Udvikling i målet og årsag Hvordan 
går det 
med 
indsatsen?  
(1 = meget 
dårligt. 5 = 
meget 
godt) 

Vedtagne budgetforslag for 
indsatsen i sidste 
budgetforhandlinger. 

Behov for midler i den 
kommende 
budgetrunde (1 = lille 
behov, 5 = stort behov) 

Vigtigste behov for 
ændringer i indsatsen – 
udover flere midler 

Forebyggelse af 
Jordforurening 

at 80 % af det 
grundvand, vi 
bruger til 
drikkevand, er 
sikret inden 2025 
ved hjælp af 
smartere, mere 
miljøvenlige og 
mindre CO2-
belastende 
oprensningsmetod
er. 

Udviklingen for området er følgende:  
 
2015: 10% af den samlede 
grundvandsressource er sikret mod 
forurening fra chlorerede 
opløsningsmidler. 
2016: 10% 
2017: 15% 
2018:15% 
2019:15% 
2020:17% 
 
Udviklingen går som forventet. Vores 
arbejdsmetode betyder, at det er 
naturligt, at udviklingen sker i ryk (ikke 
lineært). Den gode udvikling skyldes 
fokuseret planlægning, vedholdende 
arbejde og et konstant fokus på 
opfyldelse af målet i Miljøenheden i 
CRU. 

 
5  

1 ud af 1 budgetforslag kom 
igennem:  
 
10.2 Implementering af nye 
faneoprensningsmetoder i Region 
Hovedstadens drift. 

 
5 
 
5 er givet, da der 
løbende findes nye 
forurenende stoffer i 
jord og grundvand som 
betyder, at der fortsat vil 
være behov for en 
målrettet indsats som 
forebygger trusler fra 
jordforurening ved 
bæredygtige løsninger. 

 
-- 

Genanv. mat. 
erstatter 
råstoffer 

At sekundære 
råstoffer dækker 
20% af 
hovedstadsregione

 Der er iværksat aktiviteter ift. alle 4 
delmål, men hovedmålet kan kun 
opfyldes via længerevarende indsats. 
 
Aktiviteter inden for delmål:  

 
4 

  
1 ud af 1 budgetforslag blev 
vedtaget:  
 

 
5 
 

 
-- 



ns råstofforbrug i 
2030 

Delmål a) Etablere fælles råstofstrategi 
i regionerne: Der er givet input til 
Danske Regioner. Delmål b) Etablere 
teknisk samarbejde mellem MST og 
regionerne: Der er bidraget med input 
ift. konkrete møder med MST.  
Delmål c) Lave analyse af 
byggeaffaldets potentiale som 
sekundær råstofressource: Der er 
gennemført pilotprojekt i to 
kommuner med sigte på at lave 
prognose for forventede mængder af 
beton, tegl, asfalt og grus fra 
nedrivningsprojekter.  
Delmål d) Indsamle, formidle og 
demonstrere viden om sekundære 
ressourcer, koblet til egne byggerier: 3 
igangværende projekter i CEJ m. sigte 
på tilrettelæggelse af udbud m. vægt 
på genanvendelse samt analyse af 
igangværende nedrivningsprojekt 
(Rockefeller-komplekset). Resultater 
formidles efterfølgende. 
 

10.1 ”Fremme brugen af 
genanvendelige materialer som 
erstatning for jomfruelige 
råstoffer”. (Samarbejde med 
kommuner). 
 
Følgende penge blev bevilliget: 
2021: 1,8 mio. kr. 
 
2022. 0,9 mio. kr. 

5 er givet fordi, der 
stadig er brug for nye 
initiativer for: 
- bidrage med viden og 
analyser 
- konkrete 
demonstrationsprojekter 
- formidlingsaktiviteter 
- green deals 
- søgning af ekstern 
medfinansiering, EU-
midler mv. 

Grøn busdrift At udfase de 
regionale 
dieselbusser frem 
mod 2030, og i 
stedet erstatte dem 
med el-busser eller 
andre busser med 
tilsvarende miljø- 
og støjfordele. 

 Udviklingen er, at ved seneste udbud 
har regionen vedtaget at udbyde 3 
buslinjer svarende til ca. 4% af 
regionens samlede busdrift. 
Regionen gennemfører også et forsøg 
med en brintbus med opstart 
december 2021. Derudover har 
regionen, gennem en 
klimasamarbejdsaftale med 
regeringen, forpligtet sig til at alle 
udbud fra 2022 skal stille krav om 
nulemission. Dette vil sikre opfyldelse 
af målsætningen. 
 

 
4 

 Der er ikke stillet budgetforslag  
3 
 
3 er givet, fordi behovet 
for midler afhænger af 
det politiske ønske til 
udbudsbetingelser for 
udbud, der skal 
gennemføres til næste 
år. 

Det skal overvejes om 
målsætningen skal justeres, 
så den er i tråd med den 
nyligt vedtagne 
klimasamarbejdsaftale, hvor 
målsætningen er skærpet. 



Regionsrådet har forpligtet 5 mio. kr. 
til omstillingen af de 3 buslinjer, mens 
regionen har søgt en statslig pulje, der 
vil dække 75% af meromkostningerne 
ved omstillingen. 
 
 
 
 
 
 

  
Ansvarligt forbrug og produktion 

Indsats og mål 
 Udvikling i mål 

 Behov for midler og justering 

Indsats Mål fra 
handlingsplanen, 
der er 
afrapporteret på 

 Udvikling i målet og årsag Hvordan 
går det 
med 
indsatsen?  
(1 = meget 
dårligt. 5 = 
meget 
godt) 

 Vedtagne budgetforslag for 
indsatsen i sidste 
budgetforhandlinger. 

Behov for midler i den 
kommende 
budgetrunde (1 = lille 
behov, 5 = stort behov) 

Vigtigste behov for 
ændringer i indsatsen – 
udover flere midler 

Fossilfrit 
energiforbrug 

Mål 1: At reducere 
CO2-udledningen 
fra energiforbruget 
med 70% i 2025 
 
Mål 2:  
At være fossilfri i 
2030 

 Mål 1: CO2-udledningen fra el- og 
varmeforbruget faldt med 10 % til 
70.878 tons fra 2018 til 2019. 
 
Fra baselineåret 2013 er udledningen 
faldet med 37 %. 
 
Faldet skyldes primært forsyningernes 
omstilling til grøn energi. Regionens 
eget bidrag findes i energiforbruget - 
herunder øget energieffektivitet - samt 
øget produktion af solcellestrøm. 
Regionens energiforbrug er svagt 
stigende siden 2016. Dette skal dog ses 

 
4 

  
1 budgetforslag blev fremsat og 
vedtaget: 
 
” Forundersøgelse af ATES-anlæg 
på Hvidovre Hospital”. 
 

 
3 
 
3 er givet, fordi 
målsætningen om CO2-
reduktioner er øget: 
Energiplan 2025 angiver 
et mål på 60% og en 
række virkemidler til at 
opnå dette mål. Med 
den øgede ambition 
omkring at nå 70% målet 
skal der yderligere 
virkemidler til. Disse 

 
-- 



i relation til den øgede produktion 
(DRG) på hospitalerne, der har været i 
samme periode Forbruget er derfor 
steget mindre end forventeligt, da der 
har været gennemført flere 
energieffektiviseringstiltag. 
 
 
Mål 2: Tallet opgøres i 
klimaregnskabet, men der 
afrapporteres ikke formelt på det 
endnu.  

virkemidler er endnu 
ikke identificeret, men 
der arbejdes på at 
udarbejde forslag til den 
kommende 
budgetproces. 
 
Derudover er 3 givet, 
fordi alle CEJ’s indsatser 
er blevet vurderet 
samlet i CEJ - og her blev 
det vurderet, at det var 
vigtigere, at indsatserne 
for bæredygtigt byggeri 
og affaldsfrie hospitaler 
får tildelt midler pt. 

Fossilfri drifts- 
og 
medarbejder-
transport 

Mål 1: At reducere 
Region 
Hovedstadens CO2-
udledning fra 
tjeneste- og 
driftstransporten 
med 12% inden 
2025 
 
Mål 2: At andelen 
af medarbejdere i 
Region 
Hovedstaden, som 
benytter grønne 
transportmidler til 
og fra arbejde skal 
øges frem mod 
2025 
 
Mål 3: At der er 
sket en fuld 
omstilling af 
regionens flåde til 

  
Mål 1: Udviklingen går den forkerte 
vej. Fra 2018 til 2019 er den samlede 
CO2-udledning steget med 8% og ift. 
baselineåret i 2015 med 21%.  
Hovedårsagen er at vi stadig ikke har 
formået at reducere klimabelastningen 
fra tjenesterejser og patientrejser med 
fly/helikopter. Desuden er 
klimabelastningen fra sygetransport 
stigende, særligt siddende 
patientbefordring og flyrejser. 
 
Mål 2: Udviklingen går muligvis den 
forkerte vej (kvalitativ vurdering).  
I 2020 er der i alt knap 40.000 
fuldtidsstillinger på regionens 
arbejdspladser. Tilsammen pendler de 
250 millioner kilometer om året. Det 
svarer til 22.000 tons CO2 om året. Vi 
har ikke sammenlignelige tal fra 2015 
men meget tyder på, at det går den 
forkerte vej (kvalitativt bud).  Vi ved, at 

 
2 (samlede 
indsats)  

  
3 ud af 4 budgetforslag blev 
vedtaget.  
 
”Internt klimabidrag 
(klimakompensation) på 
tjenesterejser med fly.” 
 
”Bycykelstationer på 
akuthospitalers p-områder.” 
 
”Flere elladestandere på 
hospitalers p-områder.” 

 
4 
 
4 er givet, fordi der er 
behov for tiltag, som kan 
styrke ledelsesmæssigt 
ejerskab og lokalt 
mandat og lokal 
forankring på 
hospitalerne ift. 
medarbejdertransport 
 
Midler til at fremme 
grøn sygetransport 
igennem at stille 
klimakrav i 
indkøb/udbud af 
transportservices såsom 
siddende og liggende 
patientbefordring, 
taxakørsel, osv. 

Vi har planlagt en revision af 
Transportplan 2025, som vi 
lavede for 6-7 år siden og 
som trænger til en 
opdatering ift. Grøn2030 og 
regeringens nye 
målsætninger – og ift. at 
lave mere aktivitetsnære 
delmål.  
Målet om 12% reduktion 
skal revideres. 
 
Derudover skal der generelt 
kigges på de 3 
indsatsområder for at se, 
om de skal revideres.  



bæredygtige 
køretøjer inden 
2030 

antallet af fuldtidsstillinger er steget 
med 2% fra 2015 til 2020 og vi 
formoder dermed, at antallet af 
pendlerture er steget.  Samtidig har de 
ansatte fået lidt længere til arbejde, 
siden 2015, hvilket også medfører en 
stigning i transportomfanget. Til 
gengæld ved vi også, at der siden 2015 
er sket en ændring i 
transportmiddelvalget for de ansattes 
pendling, idet lidt flere medarbejdere 
anvender kollektiv transport og lidt 
færre anvender bil. Antallet af 
cyklende/gående er det samme som i 
2015. 
 
Udviklingen skyldes bl.a. en generel 
tendens i samfundet, om at flere og 
flere danskere bliver bilejere og kører i 
bil, får længere transportafstande, osv. 
Samtidig er den grønne omstilling af 
transportsektoren (drivmidler, osv.) 
ikke for alvor slået igennem. 
 
Mål 3: Andelen af grønne køretøjer er 
steget fra cirka 40% til cirka 45%, så 
det går det rigtige vej. 
 
Overordnet set skyldes udviklingen at 
regionsrådet for nogle år siden har 
besluttet, at alle køretøjer skal (om 
muligt) udskiftes til at køre på grønne 
drivmidler, også selvom der er en 
meromkostning forbundet ved det. 
 

Affaldsfrie 
hospitaler 

At Region 
Hovedstaden 
genanvender 50 % 
affald i 2030 og 

 Udviklingen er, at fra 2018 til 2019 er 
genanvendelsen faldet med 1 
procentpoint til 19,7 %. 
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1 ud af 1 budgetforslag blev 
vedtaget:  
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Implementeringen af 
genanvendelsessystemer på 
regionens øvrige matrikler 
forudsætter ledelsesmæssig 



tilstræber at være 
affaldsfrie i 2035 

Nogle af årsagerne er beskrevet her: 
 
Implementering af 
genanvendelsessystemer på somatiske 
hospitaler forventes afsluttet i 2020, 
men på nuværende tidspunkt er 
udrulning på regionens øvrige 
matrikler ikke planlagt pga. Corona-
krisen.  
 
Plastik og grønne indkøb:  
Regionen var en del at et stort 
nationalt udbud om aftagning af plast. 
Det innovative partnerskab blev 
koordineret af CLEAN (grøn 
innovationsklynge) som udbød 
plastoparbejdning/-genanvendelse. 
Dette udbud blev desværre annulleret, 
hvorfor genanvendelse af plastik 
endnu ikke er oppe i det forventede 
omfang. Men Center for Ejendomme 
har iværksæt en række test for 
alternative afsætningsmuligheder, 
herunder et innovationssamarbejde 
med en dansk virksomhed, som vil 
aftage og genanvende hospitalernes 
plastaffald.  
 
Intern genbrug af udstyr: 
På trods af stor succes med intern 
genbrug af udstyr, der i høj grad har 
bidraget til affaldsforebyggelse og 
sparet hospitaler for indkøb af nyt 
udstyr, er der fortsat et uudnyttet 
potentiale for internt genbrug.  
 
 

Styrket indsats for genbrug og 
donation af udstyr 

4 er givet, fordi der f.eks. 
er behov for at støtte 
tiltag som nye 
vaskeløsninger af 
materiel på hospitalerne, 
men det er for tidligt at 
vurdere størrelsen af 
behovet for 
budgetmidler. 

fokus på: 1) placering af 
projektansvar, 2) afsætning 
af fornødne økonomiske og 
medarbejderressourcer fra 
matriklerne til 
implementering og drift og 
3) lokal tilpasning af 
systemet samt systematisk 
undervisning/vejledning i 
kildesortering. 
 
Plastik og grønne indkøb: 
Det interne samarbejde om 
leverandørkædetilgang til 
mere genanvendelse samt 
forebyggelse af plast bør 
styrkes. Mængden af 
forskelligt plast-
engangsudstyr, fx service, 
kitler, lagener, huer og 
afdækning, som ikke kan 
genanvendes, er fortsat 
stigende. Der er pt. ikke 
nogen nemme løsninger på 
dette dilemma, men brug af 
livscyklusvurderinger er én 
vej frem.  
men der skal arbejdes med 
bred forankring på tværs af 
regionen – og ikke kun ift. 
plast, hvis der skal sikres 
mere cirkulære indkøbs-, 
forbrugs- og 
bortskaffelsesprocesser. 
 
Intern genbrug af udstyr: 
En udvidelse af Genbrug og 
Donation, som præsenteret 
i 2020-budgetforslag, kan 



styrke det direkte genbrug 
internt i regionen, således at 
mere uønsket udstyr, 
møbler, forbrugsartikler o.l. 
kan finde anvendelse i 
regionen frem for at blive 
bortskaffet som affald.s 
 
 

Vandeffektive 
hospitaler 

Reduktion af 
vandforbrug målt 
pr. patient med 5 % 
i 2025 og 7,5 % i 
2030 

 Forbruget af vand har været stabilt 
trods stigende produktion.  
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 Ingen budgetforslag stillet.   
3 
 
3 er givet, fordi der er 
behov for midler til 
udarbejdelse af strategi 
for det bæredygtige 
byggeri hvor 
vandbesparelse skal 
indgå 
 

Målsætninger skrives med i 
den kommende strategi for 
bæredygtig indkøb.  

Bæredygtigt 
byggeri 

Mål 1: Region 
Hovedstadens 
byggeri planlægges 
ved brug af 
screening for 
bæredygtighed 
afhængig af 
byggeriets karakter 
og omfang med 
udgangspunkt i  
administrationens 
bæredygtighedsvæ
rktøj eller 
bæredygtighedssta
ndarder (fx DGNB 
eller LEED). 
 
Mål 2: 
Administrationen 

 Mål 1: Udvikling måles ikke pt., men 
der er en strategi under udvikling. 
 
Mål 2: Ingen udvikling.  
 
Mål 3: Center for Ejendomme har ikke 
en numerisk indikator, men følger 
ændringer løbende. Som 
udgangspunkt har Center for 
Ejendommen indskrevet krav om 
praktikpladser i vores kontrakter. Disse 
forhold sker der en løbende opfølgning 
på, på status- og byggemøder med 
samarbejdspartnere. Endvidere har vi 
altid skærpet opmærksomhed på disse 
forhold og reagere ved mistanke om at 
kontraktskrav ikke efterleves.  
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 1 budgetforslag blev stillet og 
kom igennem:  
 
”7.1 Byggeri med bæredygtighed 
og samfundsansvar som 
grundsten”: 
 
1) at få udviklet et nyt 
sammenhængende strategisk 
grundlag for, hvordan 
bæredygtighed integreres i 
regionens bygge-, renovering- og 
nedrivningsaktiviteter 
 
2) at få strategien forankret 
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5 er givet, fordi der er 
behov for midler til et 
nyt årsværk, som 
tværgående 
bæredygtighedskonsulen
t for byggerier i Byg og 
Renovering. Dette skal 
sikre forankringen af 
indsatsen i byggerierne 
fremadrettet. 

 
-- 



har kompetence-
udviklet 
byggeprojektledere 
inden for arbejde 
med bæredygtigt 
byggeri. 
 
Mål 3: Region 
Hovedstadens 
entreprisekontrakt
er indeholder krav 
om praktikpladser 
samt ordnede løn 
og ansættelses-
forhold, og 
administrationen 
udvikler sam-
arbejdsforum om 
sikre og ordnede 
forhold på 
byggerierne 

Flere 
praktikpladser i 
byggeri 

Mål 1: Flere 
praktikpladser 
gennem 
uddannelsesklausul
er på Region 
Hovedstadens egne 
byggerier (og flere 
praktikpladser i 
egen organisation).  
 
Mål 2: At Region 
Hovedstaden som 
arbejdsgiver 
ansætter 1 elev pr. 
10 faglærte i egen 
organisation. 

 Mål 1:  I seneste måling i september 
2020: 60 praktikpladser. 
Antallet af praktikpladser 
øges/mindskes i takt med, hvor 
byggerierne er i deres stader.  
 
Målet er forankret i et projekt 
(Praktikpladsenheden i CRU, som 
udløber per 31.12.2020). I CEJ overgår 
indsatsen til drift. 
 
Mål 2: Som udgangspunk er målet at 
etablere 330 elevpladser årligt.  
For 2019 er målet opfyldt (indgået 355 
elevpladser). 
For 2020 er målet om de 330 pladser 
ikke opfyldt, pt. er der indgået og 
forventet indgået 280 aftaler. 

 
Mål 1: 4 
 
 
 
 
 
Mål 2: 5 

  
Mål 1: 1 budgetforslag stillet, 
men 0 er kommet igennem.  
 
 
 
 
 
Mål 2: Ingen budgetforslag stillet 

 
For mål 1: 1 
 
 
 
 
 
 
For mål 2: 2 

 
Mål 1: -- 
 
 
For mål 2:  
Justere måltal for årligt 
indgående elevaftaler. 
 
Opgaven bliver i høj grad at 
finde helt nye områder. Vi 
håber, at 
partnerskabsaftalen med 
skolerne kan bidrage her. 
Men de strukturelle 
ændringer - sosu-
ansættelsen overgået til 
kommunerne, kun få 
opkvalificeringsforløb på 



 
Dette skyldes bl.a.  
 
- Antallet af opkvalificeringsforløb fra 
ufaglært til faglært rengøringstekniker 
er mindre end forventet tidligere på 
året. Det viser sig nu, at en 
overvejende del af de ufaglærte 
allerede har været igennem 
opkvalificeringsforløb. Vi er altså ved 
at ”løbe tør” for elevaftaler på dette 
område.  
 
- På ernæringsområdet har flere 
praktiksteder svært ved at rekruttere 
elever. Det skyldes et stagnerende 
eller faldende antal elever på 
grundforløbene på skolerne. Der er en 
del ansøgere over 25 år, som ønsker at 
påbegynde uddannelse, men 
udfordringen her er, at det kræver 
samlet 1 års relevant erhvervserfaring, 
hvis eleven skal have voksenelevløn. 
(Det eneste område, hvor dette 
kræves.)  
 
- Vi mærker en vis tilbageholdenhed 
fra nogle praktiksteder ift. at 
igangsætte nye elevforløb – om 
årsagen er Covid-19 vides ikke, men 
det er et godt bud, da det tager meget 
opmærksomhed på hospitalerne. 

rengøringsområdet og 
udfasning af 
lægesekretæruddannelsen, 
som har været tre store 
områder - gør, at det bliver 
vanskeligt at finde 
erstatninger, der kan fylde 
lige så meget i statistikken. 

Bæredygtigt 
indkøb 

Mål 1: En styrket 
indsats for at sikre 
flere og mere 
ambitiøse krav i 
forhold til 
bæredygtige 
løsninger og 

 Mål 1: Der er sket en udvikling - vi har 
fået flere grønne indkøb, men ikke 
flere miljømærker. Ambitionsniveauet 
for grønne indkøb er hævet, men ikke 
tilstrækkeligt, da koncernindkøb måles 
på besparelser på indkøbspris, hvilke 
ikke fordrer miljøhensyn eller 

 
3 

 1 budgetforslag blev stillet og 
vedtaget:  
 
”Klimareduktion via grønne 
indkøb.”  
 
2 mil kr i 2021 og  
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5 er givet, fordi der er 
behov for at fortsætte 
indsatsen – og udarbejde 
en strategi. F.eks.  

 
Der mangler at blive 
udarbejdet en strategi eller 
plan inden for grønne 
indkøb, der indeholder 
konkrete målsætninger.  



miljømærker i 
Region 
Hovedstadens 
indkøb. 
 
Mål 2: En 
opskalering af 
indsatsen så Region 
Hovedstaden i 2020 
har iværksat to 
OPI’er inden for 
bæredygtighed.  

totalomkostningsbetragtninger. 
Desuden mangler der konkrete 
målsætninger på området. 
 
Det generelle udvikling skyldes, at 
grønne indkøb har fået mere 
opmærksomhed i koncernindkøb. 
 
Mål 2: Der er ikke iværksat nogen OPI 
(Offentligt Privat Innovation, som er 
partnerskaber for innovation mellem 
offentlige og private parter). 
Vi har forsøgt at søge midler til OPI, 
men har ikke fået det. Der har ikke 
været ressourcer til at iværksætte OPI. 

 
5 mil fra 2022 og frem.  
 
(se budgetforslag 2021-2025 
 

Omstilling til 
økologi 

At øge fokus på 
klimavenlig kost, 
økologi og mindre 
madspild i 
hospitalernes 
køkkener.  

 Udviklingen i indikatoren det senest år 
har (i tråd med regionens mål om en 
økologiprocent på mellem 60 og 90% 
ved udgangen af 2018), været positive. 
Inden projektet gik i gang var de 
forskellige hospitalers økologiprocent 
mellem 33 og 75%. Udviklingen på 
økologiprocent viser, at hospitalerne 
har fordoblet deres økologiprocent på 
1½ år, og flere af køkkenerne nærmer 
sig de 90%. Indikatoren for CO2-
ændringer, madspild og 
engangsemballage er nye tiltag.  
 
Udviklingen i indikatoren skyldes bl.a. 
at et flertal i regionsrådet satte gang i 
den økologiske omlægning samt 
statens pulje til projektet. 
Indikatorerne for CO2-ændringer, 
madspild og engangsemballage er nye 
tiltag og derfor ses der ingen udvikling 
i disse.  
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 Der er fremsat et forslag om at 
gøre status i forbindelse med 
budgetprocessen.  
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