
Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftaler, økonomiaftale og finansloven. 
Det er tanken, at opfølgningen vil kunne bidrage til at sikre et tydeligere overblik over de fremadrettede indsatser.
Det sker med henblik på, at disse kan tænkes ind i arbejdet med de fem fokusområder, der hvor det giver mening.
Det sker ligeledes for at give bedre forudsætninger for, at centrene kan agere proaktivt og koordineret i forhold til de prioriterede områder.

Initiativer uden farvemarkering følger den oprindelige tidsplan
Initiativer markeret med GUL er forsinkede

I feltet "Forventet tidsplan" er angivet, hvornår det forventes at politikerne første gang har kontakt med sagen. 

I nogle tilfælde vil det stående udvalgs opgave være politikudviklende og i andre tilfælde opfølgende på tidligere igangsatte initiativer.
Dette er listet i kolonnen "Indstillingstype".

Opgaveoverskrifterne er så vidt det er muligt taget direkte fra aftalerne for at lette en gennemlæsning.

Opfølgning på Budgetaftale 2021

Læsevejledning



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Børnenes Region
Mål for børnenes region Politisk rundbordssamtale med hospitaler, kommuner, organisationer og 

eksperter

Politikudviklende CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Bedre støtte for børn og unge, som er patienter - 

mentorer

Der afsættes fra 2021 1 mio. kr. årligt i tre år til et korps af ansatte 

mentorer på foreløbigt to børne- og ungeafdelinger. Mentorerne skal 

støtte unge patienter og deres pårørende. 

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Bedre støtte for børn og unge, som er patienter - 

uddannelsesvejledning

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til uddannelsesvejledning, der skal give 

unge patienter vejledning i forhold til deres situation, så vi sikrer, at der på 

trods af sygdom er bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Samordningsudvalgene 20 mio. kr. i 2021 voksene til 25 mio.kr. i 2022 og frem. Midlerne afsat til, 

at det enkelte hospital sammen med kommuner og almen praksis i 

hospitalets optageområde prioritere til omstilling og indsatser, der styrker 

det nære og sammenhæn-gende sundhedsvæsen.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

Initiativet igangsættes uden yderligere 

politisk behandling, og FORSA 

forelægges en statussag i Q4.

Initiativet igangsættes uden yderligere 

politisk behandling, og FORSA 

forelægges en statussag i Q4.

Regionsdækkende strategi for det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen

Politikudviklende CSU Forretningsudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Specialiseret palliation - flere udgående 

palliative teams

Midlerne er afsat til en udvidelse af de udgående palliative teams, der kan 

understøtte flere patienters ønske om at være længst muligt og måske 

også dø i eget hjem

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget Q3 (Midler udmøntes forventeligt 

med ØR1, men opfølgningen kan ske 

koordineret med ny kræftplan)

Q3 (Midler udmøntes forventeligt med 

ØR1, men opfølgningen kan ske 

koordineret med ny kræftplan)

Det videre arbejde med forebyggelsesplanen Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022. Midlerne afsat til at bygge videre 

på de gode resultater og tværgående relationer fra arbejdet med 

Forebyggelsesplanen.

Politikudviklende CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

FORSA får en sag i november 2020, og 

FORSA forelægges en statussag i Q4 

2021.

FORSA præsenteres for konkrete 

indsatser i Q2 2021, og FORSA 

forelægges en statussag i Q4 2021.

Handleplan - Overvægtige (alle aldersgrupper) Der er derfor behov for en samlet handleplan, der ser på, hvordan der 

bedst kan etableres tilbud til svært overvægtige i alle aldersgrupper. 

Handleplanen skal danne grundlag for en styrket regional indsats over for 

overvægt. Der er flere initiativer omkring overvægt, som forventes at spille 

ind til indholdet i handleplanen: Rundbordssamtalen om børn og unges 

sundhed den 18. januar og opgaveudvalget om forebyggelse og 

sundhedsfremme. Det kan evt overvejes, at enkelte hospitaler allerede nu 

kan igangsætte initiativer til forebyggelse og behandling af overvægt, som 

efterfølgende kan indgå i handleplanen. Processen tilstræbes tilrettelagt, 

så der i FORSA kan tages stilling til enkelte initiativer, inden handleplanen 

er færdig. Det vil give mulighed for at stille forslag til budget 2022

Politikudviklende CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

1. kvartal 2021 (Arbejdet igangsættes 

som planlagt, men der afsættes 

længere tid til arbejdet med selve 

handleplanen, fx til udgangen af 

2021)

1. kvartal 2021 (Arbejdet igangsættes 

som planlagt, men der afsættes 

længere tid til arbejdet med selve 

handleplanen, fx til udgangen af 2021)

Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Patientrettigheder
Analyse af regionens behov for personale og 

apparatur

Partierne bag budgetaftalen sætter gang i en analyse af regionens behov 

for personale og apparatur på bl.a. intensivområdet, det 

infektionsmedicinske område og i laboratorierne

Politikopfølgende CØK Forretningsudvalget Ikke oplyst 2. kvartal 2021

Regionale mål Udredningsret og forløbstider i kræftpakkerne Politikopfølgende CSU Forretningsudvalget Følges hver måned Følges hver måned



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Digitalisering
Overblik over investeringer ift. virutelle 

konsultationer
Partierne ønsker også et overblik over de nye muligheder og 

nødvendige investeringer for at fortsætte den udvikling mod flere 

virtuelle konsultationer, som coronapandemien har ført med sig.

Politikopfølgende CIMT Forretningsudvalget Ikke oplyst 3. kvartal 2021 Forretningsudvalget forelægges i 3. kvartal sag 

om mulighederne for virtuelle konsultationer

Videreudvikling af Bornholm som digital ø Politikudviklende CSU Forretningsudvalget 3. kvartal 2021 3. kvartal 2021

Billeddiagnostik - Nyt RIS/PACS-system Midlerne afsættes til at påbegynde processen frem mod indkøb af et nyt 

såkaldt RIS/PACS-system.

Politikopfølgende CIMT Forretningsudvalget Ikke oplyst 2. kvartal 2021 Statusrapportering forventeligt i Q2 2021

Fornyelse af PC'ere Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CIMT Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Styrkelse af IT-infrastruktur Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CIMT Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Opdrift på det medicotekniske område Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CIMT Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Fremtidens hospital
Strategisk grundlag - Integration af 

bæredygtighed i regionens bygge-, renoverings- 

og nedrivningsaktiviteter

Midlerne afsættes en enket gang i 2021 til udarbejdelse af 

sammenhængende strategisk grundlag.

Politikudviklende CEJ Miljø- og klimaudvalget Ikke oplyst 3. Kvartal 2021 - Aug. 2021 (orienteirng 

om en overordnet plan)

Projektet er igangsat

Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre 

Hospital

Midlerne afsættes i 2021 til en grundig jordbunds- og grundvandsunder-

søgelse i Hvidovre for at finde ud af, om forholdene er fornuftige i forhold 

til at opføre et ATES-anlæg.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ingen planlagt forelæggelse, 

rapporteres i ØR.

Projekt under oprettelse

Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre Midlerne afsættes til grønne tage på de vandrette tagflader på 

nybyggeriet på Hvidovre Hospital. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Udført i perioden 4. kvt. 2020 og primo 

2021

Projektet er igangsat

Udredning af energibesparende tiltag i 

behandlingsbygningen på Herlev Hospital

Midlerne afsættes til at udvikle og afprøve en ny og energirigtig 

konstruktion med solceller i gennemsigtigt sikkerhedsglas til erstatning af 

drivhustaget.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ingen planlagt forelæggelse, 

rapporteres i ØR.

Pågår proces om kontrahering med rådgiver. 

Ny vision for Rigshospitalet Selve arbejdet med visionsgruppen udskydes. Første møde afholdes i 

foråret 2021. Kommissorium for arbejdet er godkendt politisk. 

Politikudviklende CSU Forretningsudvalget Følges løbende i FU Følges løbende i FU

Visionsarbejde Nordstjernen Nordstjernen skal være et internationalt fyrtårn inden for børne- og 

ungdomspsykiatrien med nye, enestående rammer for børne- og 

ungdomspsykiatrisk behandling med plads til familien.

Politikudviklende CEJ Social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2021 2.  kvartal 2021

Videnscenter for Neurorehabilitering Der afsættes 2 mio kr. i 2021 stigende til 4,7 mio. kr. fra 2022 og frem. 

Midlerne afsættes til etableringen af et Videncenter for 

Neurorehabilitering i Østdanmark.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 3. kvartal 2021 3. kvartal 2021



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Fremtidens hospital (fortsat)
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet Midlerne afsættes til at udskifte skilte på Rigshospitalet. Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Indendørs mobildækning på hospitalerne Der afsættes nu yderligere 3 mio. kr. Midlerne skal bruges til at sikre god 

indendørs mobildækning på Sct. Hans, nybyggeriet på Herlev Hospital, 

Hvidovre Hospital, i Steno Diabetes Center Copenhagen, den regionale 

sterilcentral i Herlev samt i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CIMT Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

El-ladestandere Der afsættes 3 mio. kr. til at udbygge antallet af ladestandere til elbiler på 

regionens parkeringspladser

Politikopfølgende CEJ Miljø- og klimaudvalget Ikke oplyst Rapporteres i ØR

Bycykelstationer Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021, samt 0,1 mio. kr. til drift i de tre følgende 

år til bycykelstationer på Hvidovre, Amager og Frederiksbergs hospi-

talsmatrikler.

Politikopfølgende CEJ Trafikudvalget Ikke oplyst Rapporteres i ØR

Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital Partierne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. i 2021 til 

at udvide frysekapaciteten på Herlev Hospital

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Rapporteres i ØR

Samling af blodsygdomme på Rigshospitalet Anlægsmidlerne afsættes til at samle blodsygdomme på Rigshospitalet Politikopfølgende CEJ/CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021 Projektet er igangsat

Klinik for senfølger efter kræftoperation - 

pilotprojekt

Midlerne afsættes til at etaetablere en senfølgeklinik på Herlev og 

Gentofte Hospital, hvor patienter kan få den rette behandling for deres 

symptomer efter behandling for tyk- og endetarmskræft. Klinikken 

etableres som et udviklingsprojekt med en 1-årig projektperiode. Projektet 

evalueres i forvindelse med udarbejdelsen af en ny kræftplan.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Kompetenceløft for sundhedspersonale vedr. 

rationel medicinering

En del af medicinsikker region. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og derefter 

1,1 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.

Politikopfølgende CHRU Sundhedsudvalget 4. kvartal 2021 4. kvartal 2021

Sikker medicinering af børn En del af medicinsikker region. Midlerne afsættes til øget fokus på en 

mere sikker medicinering af børn.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 4. kvartal 2021 4. kvartal 2021

Gentagne graviditetstab Igangsættelse af arbejde, der skal belyse mulighedern for behandling og 

behovet for yderligere forskning i gentagne graviditetstab

Politikudviklende CSU Sundhedsudvalget 4. kvartal 2021 4. kvartal 2021



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Den fortsatte coronaudfordring
Beredskabsplanen Opdatering af beredskabsplanen, så den kan håndtere fremtidige 

pandemier og epedemier

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 1. kvartal 2021, endelig godkendelse i 

4. kvartal 2021

1.-2. kvartal 2021, endelig godkendelse 

i 4. kvartal 2021

Forebyggelsesinitiativer Regionsrådet ønsker at undersøge, hvilke forebyggelsesinitiativer, 

der kan iværksættes for at imødekomme et evt. øget pres på 

hospitalerne som følge af influenzasæsonen

Politikopfølgende CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

3. kvartal 2021 3. kvartal 2021

Forskning i og behandling af senfølger efter 

COVID-19
Regionsrådet vil bede administrationen og hospitalerne om at 

afdække behovet et regionalt behandlingstilbud for senfølger efter 

COVID-19.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget ELLER 

udvalget for forskning, 

innovation og uddannelse

1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Udvikling af regionalt uddannelsestilbud til 

operations- og opvågningssygeplejersker (fire 

år)

Understøttelse af udviklingen af et regionalt uddannelsestilbud til erfarne 

sygeplejersker, som ønsker at efteruddanne sig. Der afsættes 3 mio. kr. i 

2021 og 5 mio. kr. hvert år i 2022-2024

Politikopfølgende CHRU Udvalget for Forskning, 

innovation og uddannelse

Ikke oplyst 3. kvartal 2021

Kliniske vejledere Undersøgelse af muligheder for at øge antallet af kliniske vejledere på 

hospitalerne og i psykiatrien

Politikudviklende CHRU Udvalget for Forskning, 

innovation og uddannelse

Ikke oplyst  2. kvartal 2021



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Kost, klima og køkkener
Mad til børn med kræft Midlerne afsættes til, at maden, der serveres, er tilpasset patientens 

behov, og at familie til den indlagte kan spise med den indlagte i hyggelige 

omgivelser lig hverdagen derhjemme.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Øget indsats for CO2-reduktioner via grønne 

indkøb

Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 og frem. Til at fremme 

regionens grønne indkøb fx ved, at vores indkøb ikke bidrager til 

afskovning af regnskovene. Midlerne stammer fra 2022 og frem fra 

klimakompensationen for flyrejser.

Politikopfølgende CØK Miljø- og klimaudvalget Ikke oplyst 4. Kvartal 2021 Orienteringssag + beslutningssag på MKU. 

Derudover vil der løbende blive fulgt op på 

budgetinitiativerne med sager på MKU. 

Internt bidrag ved tjenesterejser med fly Region Hovedstaden indfører hurtigst muligt et internt bidrag ved 

tjenesterejser med fly for at kompensere for klimabelastningen. 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CØK Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Styrke indsats for genbrug og donation af udstyr Der afsættes ekstra bevilling på 1,4 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i de 

efterfølgende år, så Genbrug og Donation kan øge deres aktiviteter 

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Miljø- og klimaudvalget Ikke oplyst Rapporteres i ØR. Efter nedlukning siden forår 2021 er Genbrug & 

Donation under genetablering, herunder 

etablering på ny lokation og nyansættelser.



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Region Hovedstadens Psykiatri
Recoverymentorer i botilbudsteams Recoverymentorer er tidligere eller nuværende brugere af psykiatrien, 

som er gode til at skabe kontakt til de mennesker, der er skeptiske overfor 

psykiatrien.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Kompetencecenter for Recovery Midlerne afsættes til at øge bemandinen for at forberede ledelse, 

personale og for at uddanne mentorer.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Recoverymentorer på alle sengeafsnit Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Unge recoverymentorer Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 3. kvartal 2021 3. kvartal 2021

Medicinnedtrapning Satspuljefinansieringen udløber med udgangen af 2020. Midlerne 

afsættes til at indarbejde erfaringerne med nedtrapningsplaner i de 

psykiatriske ambulatorier, så indsatsen kommer flere patienter til gode.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Midlerne afsættes til at øge  regionens antal af intensive sengepladser 

med 20 pladser, hvilket svarer til det behov, der har været i de seneste år.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og psykiatriudvalget 4. kvartal 2021 4. kvartal 2021

Årsværk til alle intensive afsnit Midlerne afsættes til bred opnomering af personalet på alle intensive 

afsnit i psykiatrien. Formålet er at styrke behandling, nedbringe brugem af 

tvamg og forebygge genindlæggelser.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Uddannelse af plejepersonale Midlerne afsættes til uddannelse af plejepersonale. Formålet er at styrke 

behandling, nedbringe brugen af tvang og forebygge genindlæggelser.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Region Hovedstadens Psykiatri
Flytteudgifter Affdrag af leasinggæld vil frigøre 7,6 mio. kr. årligt, som i 2021 og 2022 

skal anvendes til flytteudgifter i forbindelse med indflytning i den nye 

Retspsykiatri Sct. Hans

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CØK Forretningsudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Ommærkning af særlige pladser Regionen driver en række særlige placer med 80 % financiering fra 

kommunerne. Midlerne går til omlægning af sengene på ét af de tre afsnit. 

Med ommærkningen vil der bortfalde indtægter fra kommunerne for 22 

mio. kr. De finansieres ved denne aftale.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Forløbsprogrammer i børne- og 

ungdomspsykiatrien

Satspuljeprojektet "Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske 

lidelser" udløber med udgangen af 2020. Midlerne afsættes til at 

fastholde handleplanerne og samarbejdet med de tre kommuner i 

projektet og udbrede forløbsprogrammerne til flere kommuner.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Øget ambulant kapacitet i børne- og 

ungdomspsykiatrien

Midlerne afsættes til den forventede fortsatte vækst i antal børn og unge 

med behov for udredning og behand-ling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

Center.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 3. kvartal 2021 3. kvartal 2021

Praktiserende speciallæge i psykiatri på 

Bornholm - forlængelse i to år

I 2020 blev der afsat 0,9 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i 

speciallægepraksis i psykiatri på Bornholm. Denne ordning videreføres i to 

år til 2022. Ordningen aflaster Region Hovedstadens Psykiatri.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Nedbringelse af ventetid til psykologbehandling 

for angst og depression

Midlerne afsættes til at gennemføre ca. 600 ekstra behandlingsforløb for 

borgere, der lider af angst og depression.

Politikopfølgende CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

2. kvartal 2021 3. kvartal 2021. Aftalen kan først bringes i anvendelse, når 

psykologerne har anvendt 80 % af deres 

individuelle omsætningsgrænse under 

overenskomsten. Denne omsætningsgrænse når 

de fleste af psykologerne først i løbet af 

sommeren.

Dobbeltdiagnoser - Psykoterapeutisk 

behandling

Midlerne afsætte stil at udvide indsatsen med et ambulant psykiatrisk 

behandlingstilbu dtil patienter med psykisk sygdom af moderat grad, som 

samtidig modtager misbrugsbehandling. Udvidelsen er til flere 

planområder, kommuner og rusmiddelcentre.

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Dobbeltdiagnoser - Nyt ambulant 

behandlingstilbud

Udvikle et integreret tilbud om samtidig psykiatrisk behandling og 

misbrugsbehandling til patienter med psykoser.

Politikudviklende CSU Social- og psykiatriudvalget 3. kvartal 2021 3. kvartal 2021



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Lighed i sundhed (udsatteområdet)
Socialoverlæge og socialsygeplejersker Midlerne afsættes til, at viden fra socialoverlæger og -sygeplejersker 

(psykiatriområdet) om socialt udsattes behov bliver en integreret del af 

den faglige viden, som personalet har og handler ud fra i mødet med 

borgere i udsatte positioner.

Politikudviklende CSU Social- og psykiatriudvalget 3. kvartal 2021 3. kvartal 2021

Udefunktion fra psykiatri til herberger Midlerne afsættes til en udefunktion fra psykiatrien til herberger. 

Forslaget er, at personale fra de psykiatriske ambulatorier kommer på 

herbergerne ugentligt for at hjælpe beboere eller vejlede personalet.

Politikudviklende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021 

Bevare botilbudsteams Midlerne afsættes til at forstsætte samarbejdet mellem psykiatriske 

centre, kommuner og botilbud om bl.a. borgere med psykisk sygdom og 

misbrug eller andre former for udsathed. Samarbejdet er konkret på 

Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Glostrup

Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Udvide antal botilbudsteams (voksne) Midlerne afsættes til at udvide indsatsen ift. antal botilbudsteams Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Styrket botilbudsbetjening (unge) Midlerne afsættes til en styrket botilbudsbetjening Politikopfølgende CSU Social- og psykiatriudvalget 4. kvartal 2021 4. kvartal 2021

Somatisk screening af svært psykisk syge Midlerne afsættes til somatisk screening af svært psykisk syge for at 

bidrage til at reducere patientgruppens overdødelighed.

Politikudviklende CSU Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021

Styrket indsats for opsporing af hepatitis C mv. 

hos udsatte - mobil enhed

Midlerne afsætte stil, at den mobile klinik  kan bidrage til, at diagnostik og 

behandling foregå der, hvor de udsatte patienter befinder sig på fx 

herberger og varmestuer.

Politikopfølgende CSU Udvalget om forebyggelse 

og sammenhæng

4. kvartal 2021 4. kvartal 2021

Høj kvalitet i regionens specialiserede sociale 

tilbud - renoveringsplanen

Administrationen skal færddiggøre renoveringsplanen senest primo 2021 

og igangsætte renovering af de mest nedslidte tilbud som f.eks. 

Jonstrupvang

Politikudviklende CEJ Social- og psykiatriudvalget 2. kvartal 2021 2. kvartal 2021 I første halvår 2021 færdiggøres 

renoveringsplanen af de sociale tilbud. Efter 

politisk forelæggelse og godkendelse igangsættes 

implementering i CEJ.



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Regional udvikling
Fremkommelighed og tilgængelighed Politikopfølgende CRU Trafikudvalget Ikke oplyst 3. kvartal 2021

Prioriterede lyssignaler for busser Politikopfølgende CRU Trafikudvalget Ikke oplyst 3. kvartal 2021

Fremtidens Faglærte (Kompetenceråd mv.) Midlerne afsættes til nedsættelse af et Kompetenceråd, som skal skabe et 

endnu tættere samarbejde med centrale aktører, herunder blandt andet 

kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer. Fra 2022 og 

frem afsættes 4,9 mio. kr.

Politikudviklende CRU Udvalget for Forskning, 

innovation og uddannelse

Ikke oplyst 3. kvartal 2021 Orienteringssag i FIU. 3. kvartal 2021: 

Beslutningssag, udmøntning i FIU. 4. kvartal 2021: 

Udmøntningssag i RR

Fremme brug af genanvendelige materialer Omfatter den del af forslaget, som vedrører Region Hovedstaden som 

råstofmyndighed. Det sker i samspil med regionens kommuner.

Politikopfølgende CRU Miljø- og klimaudvalget Ikke oplyst 4. Kvartal 2021

Implementering af nye 

faneoprensningsmetoder

De 1,6 mio. kr. er samlet for 2021-2022. De afsættes til implementering af 

nye metoder til oprensning af forurenet grundvand.

Politikopfølgende CRU Miljø- og klimaudvalget Ikke oplyst 4. Kvartal 2021

Annullere besparelse på bus 390R og 250S Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Trafikudvalget Igangsættes uden yderligere politisk 

behandling

Ikke relevant

Kulturpulje Midlerne føres tilbage til kulturpuljen efter aflysning af VM i 

idrætsgymnastik.

Politikopfølgende CRU Forretningsudvalget Ikke oplyst 4. kvartal 2021 Beslutningssag, udmøntning i FIU. 4. kvartal 2021: 

Udmøntningssag i RR



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Sundsforskning
Digital platform til hurtig opstart af ny forskning Der udvikles en digital platform, hvor private virksomheder kan udbyde 

forskningsprojekter som regionale forskere kan byde ind på.

Politikudviklende CRU Udvalget for Forskning, 

innovation og uddannelse

Ikke oplyst 2. kvartal 2021

Forskeres barselsfond Midlerne går til etablering af en pulje, hvor der kan søges og bevilges 

økonomisk tilskud til finansiering af forskeres løn under barsel. Fra 2022 

og frem er det 4 mio. kr.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Udvalget for Forskning, 

innovation og uddannelse

Ikke oplyst 2. Kvartal 2021 Orienteringssag i FIU.

Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Øvrige initiativer
En effektiv og fokuseret administration Analyse af de administrative arbejdsgange på og omkring hospitalerne 

med det formål at frigøre mere tid til patienten hos læger, sygeplejersker 

og jordemødre. 

Politikudviklende CHRU Forretningsudvalget Ikke oplyst 3. kvartal 2021. Kortlægningsfasen er godt i gang. Aktiviteterne 

omfatter fx indsamling og bearbejdning af 

resultater fra eksisterende analyser og rapporter. 

Det forventes, at RMU drøfter sagen i maj 2021,.



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt 

center

Primært politisk 

udvalg

Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Status

Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2020 grundet COVID-19
Børneparathed på akutområdet Midlerne skal gå til at kunne etablere en lægelig ansvarlig for 

børneområdet, som skal sikre retningslinjer og understøtte uddannelse i 

akut behandling af børn både på Rigshospitalets TraumeCenter og på de 

øvrige akutmodtagelser.

Politikopfølgende CSU (enhed for 

hospitalsplanlægning)

Sundhedsudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021

Vi skal sørge for vores medarbejdere Vi vil arbejde for, at vi får uddannet, rekrutteret og fastholdt flere 

sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale.

Politikudviklende CHRU - Ledelse og 

Organisation

Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse 

Det forventes at præsentere et samlet 

politisk oplæg senest i 2022 

Det forventes at præsentere et samlet 

politisk oplæg senest i 2022

Der planlægges en politisk drøftelse i regi af 

budgetprocessen i 2021 om emnet. Samtidig 

arbejdes der videre med de initiativer vedr. 

rekruttering og fastholdelse.
Bedre til ord og, tal og IT Der tages initiativ til at tiltaget Bedre til ord, tal og IT, som udbydes i 

mange kommuner nu også tilbydes i Region Hovedstaden. Der er sendt 

invitation til deltagelse ud til hospitaler og virksomheder. Status pt. er, at 

ingen har tilmeldt sig.

Politikopfølgende CHRU - Uddannelse Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

Forår 2021 Udskudt Udskudt indtil videre efter aftale med 

budgetforligskredsen og KD

FN's verdensmål I Region Hovedstaden arbejder vi fokuseret på at bidrage til en ambitiøs 

grøn omstilling. Målet er at medvirke til en bæredygtig udvikling og 

reducere klimaforandringer. Region Hovedstaden skal gå forrest i at løse 

udfordringer inden for flere af de verdensmål, hvor vi som region kan gøre 

en forskel.

Politikopfølgende CRU (Miljø- og 

klimaenheden)

Miljø- og Klimaudvalget Ikke oplyst 1. Kvartal 2021 Orienteringssag på MKU

Renoveringsplanen Udbud af rammeaftale for strategisk partnerskab pågår. 3 

konsortier/teams bestående af entreprenører (både bygge og teknik) 

sammen med arkitekt- og ingeniørfirmaer har søgt prækvalifikation. Alle 

er fundet egnede og er blevet udvalgt til at afgive tilbud. 

CEJ

Forretningsudvalget Ikke oplyst 1. kvartal 2021 Status for Renoveringsplanen fremlægges FU 

og RR i marts 2021. Flere projekter under 

Renoveringsplanen vurderes at være 

udskudt/forsinkede grundet COVID-19. 

Affaldsterminaler Særskilt anlægsbevilling uden for renoveringsplanen.
CEJ

Miljø- og Klimaudvalget Ikke oplyst 4. kvartal 2021

Bidrag til digital løsning til graviditetsforløb i 

2020. 

Der skal udarbejdes implementeringsplaner med henblik på at starte 

udbredelse

i 2021.

CIMT Sundhedsudvalget Ikke oplyst Ligger foreløbigt hos staten og 

Danske Regioner

LBGT+personers møde med sundhedsvæsenet

Workshop om LGBT+personers møde med sundhedsvæsenet

CSU Udvalget for forebyggelse 

og sammenhæng 

Udskydes indtil sommer 2021 Udskydes indtil sommer 2021

Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2018 og 2019 grundet COVID-19
Initiativ om fodvorter i fodterapipraksis Indgår i budgetaftale for 2018.  Danske Fodterapeuter har vist stor 

interesse for projektet og desuden besluttet at støtte evalueringen 

økonomisk med kr. 100.000.

Årsagen til, at projektet endnu ikke er igangsat er, at der har været 

udfordringer ift. at finde et passende setup for projektet, bl.a. i forhold til 

afgrænsning af patientmålgruppen, og det har ikke været muligt at 

prioritere ressourcerne til projektet.

CSU Udvalget for forebyggelse 

og sammenhæng

Udskydes indtil videre. Der gøres 

fornyet status i slutningen af 1. 

kvartal 2021. 

Udskydes indtil videre. Der gøres 

fornyet status i slutningen af 2. kvartal 

2021. 

Initiativ om forebyggelse i forhold til fertilitet 

og seksuel sundhed 

Indgår i budgetaftale for 2019. CSU Udvalget for forebyggelse 

og sammenhæng

Der er igangsat mindre initiativer 

under indsatsen, men det videre 

arbejde udsættes indtil videre.  Der 

gøres fornyet status i slutningen af 1. 

kvartal 2021. 

Udvalget for forebyggelse og 

sammenhæng drøfter på møde den 3. 

marts 2021 en eventuel 

regionsdækkende kampagne til 

forebyggelse af fertilitetsproblemer

Undervisningsmaterialer om biologisk risiko ved 

at vente for længe, hvis man ønsker at få børn, er 

udarbejdet og fra oktober 2020 tilgængeligt på 

Sex & Samfunds undervisningsportal.


