
Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftalen.
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.

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 2022

Læsevejledning



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Børnenes region

3-års plan for fødeområdet 3-års plan for føde- og børneområdet fremover Politikudviklende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022 Sundhedsudvalget drøfter input til 3-årsplanen i marts 

og april og får den til politisk godkendelse i maj 2022

Budgetaftale - En tryg start på livet for hele familien 

Fødesteder som attraktive arbejdspladser Rekruttering, fastholdelse og arbejdstilrettelæggelse m.v. Politikudviklende CHRU Sundhedsudvalget 1. kvartal 2022 Behandles som en del af en temadrøftelse på 

fødeområdet den 1. marts 2022

Børn som patienter Vi vil undersøge mulighederne for via videokonsultationer at skabe mere 

fleksible og nære tilbud for regionens børn ved akut opstået sygdom.

Politikudviklende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Løft af svangerområdet Midlerne (54 mio. kr. i 2022) afsættes til generelt løft (24 + 24 + 6 mio. 

kr.). De 6 mio. kr. til uddannelse af sonografer og føtalmedicinere. 

Sundhedsudvalget følger op på indsatserne. Indsatsen er 56 mio. kr. fra 

2023. Hospitalerne forventes at skulle orientere om anvendelsen af de 

tildelte midler

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 1. kvartal 2022 1. kvartal 2022 Der planlægges pt. med et føde-tema-møde i SUND i 

første kvartal 

Vedr. uddannelse af sonograf og føtalmedicin  

forventes forventes midlerne udmøntet til årsskiftet så 

uddannelsen kan starte hurtigst muligt. Der er dialog 

med direktioner og SFR. 
Budgetaftale - Ventetider skal ned

Nedbringelse af ventetid på hovedpine- og 

demensområdet

Administrationen skal udarbejde en plan for at behandle flere og 

fremover lade flere akuthospitaler varetage hele eller dele af 

opfølgningen.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 1. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Opdeles i to separate sager, som begge kommer på 

sundhedsudvalgsmødet den 1. marts 2022

Diagnostiske tilbud Sikre tilgængelige og effektive diagnostiske tilbud, så egen læge hurtigere 

kan udrede patienter. Der skal laves en samlet plan for området og 

udfærdiges overblik over fremtidige flaskehalsudfordringer.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 4. kvartal 2022 4. kvartal 2022



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Alle skal med

Det digitale møde med patienterne Forretningsudvalget skal tage en drøftelse i første halvår 2022 - fokus er 

det digitale møde med patienten 

Politikudviklende CSU Forretningsudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Sundhedsklynger Der afsættes 12,5 mio. kr. til arbejdet i sundhedsklyngerne Politikudviklende CSU Udvalget for det nære og 

sammenhængende 

sundhedsvæsen

2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Bornholm - styrkelse af det nære sammenhængende 

sundhedstilbud

Omhandler arbejdet med at skabe nærhed og sammenhæng især om 

Bornholm som digital ø. Målet er løbende at udvide digitaliseringen af 

patientforløb og understøtte, at flere 

kan behandles og gå til kontrol på øen og gerne i eget hjem.

Politikudviklende CSU Forretningsudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Kommunalt sundhedshus i Helsingør Der afsættes 10. mio. kr. årligt til regionale funktioner. Regionsrådet skal 

følge udviklingen.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022 Sagen forelægges også udvalget for det nære og 

sammenhængende sundhedvæsen i 2. kvartal. 

Udsatteenhed i samarbejde med Københavns 

Kommune

Samarbejde om at afdække og beskrive mulighederne for en 

tværsektoriel udsattenehed, der kan understøtte mere glidende 

overgange for socialt udsatte borgere med støttebehov. Samarbejde 

mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Region 

Hovedstaden. Midlerne gives årligt

Politikudviklende CSU Social- og Psykiatriudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Psykiatrisk udrykningsteam i døgndrift Midlerne gives til udvidelse af eksisterende ordning Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og Psykiatriudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Lige adgang til behandling for voldtægtsofre Til dækning på hverdagsnætter, så Center for Seksuelle Overgreb kan tilse 

kvinder hele døgnet alle ugens dage. Det sjak skabe bedre muligheder for 

kvinder med komplekse sociale problemer. 1,4 mio. kr. i 2022 og 2 mio 

kr. i 2023 og frem.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og Psykiatriudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Overvægt

Forebyggelse af overvægt Under overskrifterne ”Forebyggelse af overvægt med fokus på børn og 

unge”, ”Behandling af svær overvægt hos børn og unge” og ”Behandling 

af svær overvægt hos voksne” består 

handleplanen af en række mulige indsatser, som løbende skal 

konkretiseres, finansieres og implementeres. FORSA bedes udmønte til 

initiativer under handleplanen.

Politikudviklende CSU Udvalget for det nære og 

sammenhængende 

sundhedsvæsen

2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Palliative område - udegående teams Vi vil styrke den specialiserede palliative indsats med en udvidelse af de 

udgående palliative teams med 15 pladser, der kan understøtte yderligere 

60 patienters ønske om at være længst muligt i eget hjem. 2 mio. kr. i 

2022 og 3 mio kr. i 2023 og frem.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 1. kvartal 2022 1. kvartal 2022

Klinik for senfølger efter kræftoperation - pilotprojekt 

(forlængelse)

Forlængelse af pilotprojekt om etablering af senfølgeklinik på Herlev og 

Gentofte Hospital (kræftbehandling). 1,5 mio kr. i 2021. Vi afsæter 1,5 

mio. kr. i 2023 til generel indsats for senfølger efter kræft

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Sundhedsudvalget 3. kvartal 2022 3. kvartal 2022

LGBT+arbejdet skal videre ud i klinikken Vi vil i kommende år bede hospitalerne følge op med møder eller 

lignende aktiviteter 

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 4. kvartal 2022 4. kvartal 2022

Børne og unges mentale sundhed - 29. mio. kr. ekstra til 

børn- og ungepsykiatrien

Analyse af behov - skal udarbejdes i første halvår 2022 Politikopfølgende CSU Social- og Psykiatriudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Børn og unges mentale sundhed - fremskudt udredning 

i kommunerne (STiME)

I satspuljeprojektet STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og 

unges mentale sundhed) har psykiatrien sammen med en række 

kommuner udviklet metoder og værktøjer til at spotte og håndtere 

psykisk mistrivsel. Midlerne gives til at fortsætte arbejdet. Projektet er 

finansieret i første del af 2022. Midlerne afsættes til resten af 2022. 

Derudover 7,2 mio. kr. i 2023 og frem

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og Psykiatriudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Nedbringelse af tvang - permanentgørelse af Team 

selvskade

Selvskadende adfærd er den overvejende årsag til brug af tvang i børne- 

og ungdomspsykiatrien. Midlerne afsættes til at permanentgøre og 

udvide det satspuljefinansierede team for selvskade, der i 2018 blev 

etableret på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. 3,2 mio. kr. i 2022 og 

3,5 mio. kr. i 2023 og frem.

Politikopfølgende CSU Social- og Psykiatriudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Sengeafsnit til behandling af svær selvskade (8 senge) Der oprettes et sengeafsnit med 8 senge for patienter med svær 

selvskadende adfærd. En samling af patienter med selvskade på ét afsnit 

med personale, der har et højt kompetenceniveau på området og kender 

patientgruppen, vil således både øge behandlingskvaliteten for disse 

patienter og forbedre arbejdsmiljøet for personalet på andre sengeafsnit.

Politikopfølgende CSU Social- og Psykiatriudvalget 1. kvartal 2022 1. kvartal 2022

F-ACT-team for patienter med svær selvskade Teamet skal sikre et sammenhængende patientforløb via intensiv 

ambulant behandling. Midlerne er årlige.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CSU Social- og Psykiatriudvalget 1. kvartal 2022 1. kvartal 2022

Politisk følgegruppe for Nordstjernen Nedsættes i efteråret i forbindelse med konstitueringen Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CPK Forretningsudvalget 4. kvartal 2021 4. kvartal 2021

Rekruttering og fastholdelse Administrationen kommer med bud på indsatser for fem grupper; 

sygeplejesker, læger, jordemødre, bioanalytikere og SOSU'ere. Det er i 

forbindelse med plan for rekruttering og fastholdelse, som fremlægges i 

2022.

Politikudviklende CHRU Udvalget for fastholdelse 

og rekruttering i 

sundhedsvæsnet 

1. kvartal 2022 2. kvartal 2022 Planen drøftes i udvalget for fastholdelse og 

rekruttering i sundhedsvæsnet i marts måned inden 

den fremlægges til beslutning i FU/RR i april. 



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Klima og miljø

Fremme Region Hovedstadens grønne indkøb Afsat 2 mio. kr. i 2021. Fra 2022 og frem stiger midlerne til 5 mio. kr., som 

tilvejebringes ved et internt bidrag ved tjenesterejser med fly – en såkaldt 

flyklimakompensation.

Politikudviklende CØK Forretningsudvalget 1. kvartal 2022 1. kvartal 2022 (Miljø- og klimaudvalget som snitflade)

Bæredygtighedskonsulenter Der afsættes 2 mio. kr. årligt svarende til 3 bæredygtighedskonsulenter til 

arbejdet med at gøre hospitalerne mere bæredygtige.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CEJ Miljø- og Klimaudvalget 2. kvartal 2022 2. kvartal 2022

Fremme genanvendelse af byggematerialer og jord Projekt i samarbejde med regionens kommuner. Afsat 2,7 mio. kr. i 

perioden 2021-2022.

Politikopfølgende CRU Miljø- og Klimaudvalget 4. kvartal 2022 4. kvartal 2022 De angivne beløb er den samlede udgift, inklusiv både 

driftsudgifter og løn. 0,9 mio kr. er budgetbeløbet for 

2022. Forventes forelagt i november 2022

Genanvendelse af overskudsjord Region Hovedstaden ønsker at tage politisk ansvar for, at der i øget grad 

findes materialer, som kan erstatte brugen af jomfruelige råstoffer. Vi 

afsætter derfor yderligere 2,8 mio. kr. samlet i 2022-2024 til et 

udviklingsprojekt, hvor overskudsjord genanvendes som byggemateriale.

Politikudviklende CRU Miljø- og Klimaudvalget 4. kvartal 2022 4. kvartal 2022 De angivne beløb er den samlede udgift, inklusiv både 

driftsudgifter og løn. 1,4 mio kr. er budgetbeløbet for 

2022. Forventes forelagt i november 2022

Natur og og samfundsværdi i tidligere råstofgrave 

(idekatalog)

I 2022 er der afsat 0,5 mio.kr. til et idekatalog, og i 2023 og 2024 0,6 mio. 

kr. årlig til etablering af to pilotprojekter, der skal sætte gang i en ændring 

af den administrative praksis omkring efterbehandlingen og løfte det 

faglige niveau inden for biodiversitet, samfundsværdier og rekreative 

muligheder

Politikopfølgende CRU Miljø- og Klimaudvalget 4. kvartal 2022 4. kvartal 2022 Forventes forelagt i november 2022



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Grøn kollektiv trafik

Annullere besparelse på buslinjer 40E og 400S OBS: Besparelserne er først fra 2023. Skal sikre bedst muligt 

udgangspunkt for kommende BRT-linjer

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

RR godkendt den 12. oktober 2021 ifm. 

trafikbestillingen 2022 at bibeholde tilsvarende drift for 

bus 40E og 400S som i 2021.

Annullere besparelse på buslinje 350S Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

RR godkendte d. 12. oktober 2021 ifm. 

trafikbestillingen 2022 at bibeholde tilsvarende drift for 

bus 350S som i 2021.
Øget aftendrift på bus 150S Overgangsperiode frem til 2024 (0,6 årligt) til en ny kontrakt træder i 

kraft.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

RR godkendte den 12. oktober 2021 ifm. 

trafikbestillingen 2022 at øge aftensdriften for 150S.

Mobilitet: Udarbejdelse af katalog med 

fremkommelighedsprojekter

Forbedring af fremkommelighed trods stigende trængsel på vejene Politikopfølgende CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

1. kvartal 2022 1. kvartal 2022 Forventes forelagt i januar

Tryghed ved brug af Region Hovedstadens kollektive 

transport

Afholdelse af trafikkonferance med formål at afdække, hvordan vi får 

flere borgere til den kollektive trafik. Vi ved, at en løsning er større 

tryghed.

Politikopfølgende CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

2. kvartal 2022 2. kvartal 2022 Forventes forelagt i marts el. april

Visionsplan for lokaltog Den nuværende visionsplan for lokalbanen gælder til 2025, og der er 

derfor behov for en opdatering af planen for at sikre og forbedre 

Lokalbanens passagergrundlag frem mod 2035. Midler afsættes til ny 

visionsplan i 2022.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

Cykeltiltag Flere skal kunne medtage cykel i bussen, og der skal kortlægges 

risikoområder for cykellister. 

Politikopfølgende CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

4. kvartal 4. kvartal Forventes forelagt i oktober. Forventningen er, at 

budgetposten skal deles i to uafhængige projekter – et 

kortlægnings/analyse-projekt og et samarbejdsprojekt 

med Movia omkring konkret cykelmedtagning i busser. 

Særligt det sidste vil kræve en lidt længere proces, før 

der kan fremlægges en udmøntningssag for politikerne.

Støtte og indsats til støjbekæmpelse Bekæmpelse af trafikstøj og de negative følgevirkninger heraf Politikopfølgende CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

2. kvartal 2022 2. kvartal 2022 Forventes forelagt i april eller maj.



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Vi uddanner til fremtiden

Øge rekruttering til velfærdsuddannelser gennem 

partnerskaber

Hvis de næste generationer skal have tilstrækkeligt med støtte og 

omsorg, samtidigt med at de ældre borgere fortsat skal modtage 

anstændig behandling, skal der ikke blot ansættes flere sygeplejersker, 

men også fx lærere og pædagoger.

Der afsættes 2,6 mio kr. i 2022 og 2023.

Igangsættes uden 

yderligere politisk 

behandling

CRU Udvalget for fastholdelse 

og rekruttering i 

sundhedsvæsnet 

Særlig rekrutteringsindsats for Bornholm Samlet plan for at fastholde og rekruttere dygtigt personale til Bornholms 

Hospital

Politikopfølgende CHRU/CSU Udvalget for fastholdelse 

og rekruttering i 

sundhedsvæsnet 

Afventer afklaring ift. ansvarligt center

Kompetenceråd 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 4,9 mio. kr. dog styrket med yderligere 1 mio kr. i 2022.

Politikudviklende CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

Udvalget orienteres om rammerne 

for udmøntningen primo 2022. 

Udvalget behandler indkommende 

ansøgninger ultimo 2022. 

Der er afsat 1 mio. yderligere til arbejdet med 

kompetencerådet og fremtidens faglærte. Dette 

udmøntes gennem den allerde fastsatte proces for 

Rammeprogrammet for Fremtidens Faglærte.

Sundhedsforskning og innovation Parterne er enige om at finde en løsning for at nedbringe lange 

sagsbehandlingstider så forskningen fortsat kan understøttes bedst 

muligt. FIU (Forskningsudvalget i 2022) følger indsatsen tæt

Politikudviklende CRU Forskningsudvalget/Sundhe

dsudvalget

1. kvartal 2022 2. kvartal 2022 Status for arbejdet med nedbringelse af 

sagsbehandlingstider forventes forelagt 

Forskningsudvalget, der har fokus på dette som et af 

tre emner - fastlagt i konstitueringsaftalen.

Kulturpulje Skal styrke sammenhængskraft og lige muligheder og sætte fokus på 

kultur og dannelse

Politikopfølgende CRU Udvalget for trafik og 

regional udvikling

Udvalget skal primo 2022 godkende 

et nyt administrationsgrundlag for 

kulturpuljen.  Udvalget behandlinger 

indkommende ansøgninger ultiomo 

2022

Midlerne på budgettet er afsat til at understøtte 

kulturel dannelse og fællesskaber blandt unge i Region 

Hovedstaden. For at udmønte i overensstemmelse 

med den politiske hensigt, vil det være nødvendigt at 

justere kulturpuljens administrationsgrundlag, da det 

nuævrende grundlag fokuserer på store og 

mellemstore kulturbegivenheder. 

Budgetaftale - Øvrige initiativer 2019

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. 

Særskilt bevilling forudsat fra 2019 til 2028.

CEJ Forretningsudvalget Ikke oplyst Orientering i 2. kvartal 2022 og 3. 

kvartal 2022

Jævnfør 1. økonomirapport 2021 er to projekter under 

renoveringsplanen udskudt til 2022. Projekterne er PC 

Helsingør (RP) og Badehuset Sct. Hans. Udskydelsen 

skyldes, at en række af regionens byggerier er 

økonomisk udfordrede og det kan forventes, at nogle 

projekter vil få svært ved at overholde de økonomiske 

rammer. For at imødegå dette er anlægsprojekter for 

samlet 88,3 mio. kr.  tidsforskudt fra 2021 til 2022.



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Investeringsbudget

Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev
Udskudt renoveringsprojekt fra 2021, jf. 1. økonomirapport 2021.

Bevilling CEJ
Forretningsudvalget Ingen forventet forelæggelse Projektet blev politisk bevilliget i oktober 2021, og er 

pt. under udførelse.

Renovering af patologisk afdeling
Renovering af Patologisk Afdeling på Herlev-matriklen, afsluttes i 2022.

Bevilling CEJ
Forretningsudvalget Ingen forventet forelæggelse Projektet afsluttes i 2022.

HOP2025 Flytning af plastikkirurgi
Flytning af plastikkirurgien fra Herlev til Gentofte

Bevilling CEJ
Forretningsudvalget Under afklaring

Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital

Etablering af et -20⁰ fryserum på Herlev Hospital til opbevaring af 

bestemte biologiske prøvetyper (fx oprenset DNA)

Bevilling CEJ

Forretningsudvalget Under afklaring BIOSEC ejer projektet. CØK har pauseret projektet aht. 

det økonomiske råderum i regionen.

Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital

Med budgetaftalen for 2020 blev der igangsat et arbejde med at udvikle 

en visionsplan for det samlede Rigshospital. Med budgettet for 2021 blev 

der afsat en årlig ramme på 5 mio. kr., så dette arbejde kunne fortsætte

CEJ

Forretningsudvalget Under afklaring Visionsgruppe fastlagt i december 2021.

Politisk forelæggelse sker blandt andet i 2022 - 

tidspunkter under afklaring. 

Udskiftning af tag på Nordsløjen Bevilling CEJ Forretningsudvalget Ingen forventede forelæggelse Under udførelse 

Nybyggeri neurologiske patienter - Glostrup

På baggrund af aftalen om Hospitalsplan 2020 er der igangsat et 

nybyggeri til neurologi ske patienter. Nybyggeriet medfører en samling af 

afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital til 

Rigshospitalet, Glostrup-matriklen, samt flytning af Afdelingen for 

rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup-matriklen, som forudsat i 

Hospitalsplan 2007. Byggeriet forventes færdigt i løbet af 2022.

CEJ

Forretningsudvalget April 2022

Renovering af badehus Sct. Hans Udskudt renoveringsprojekt fra 2021, jf. 1. økonomirapport 2021. Bevilling CEJ Forretningsudvalget Under afklaring Tidspunkt for udførelse under afklaring

Renocering af Psykiatrisk Center Nordsjælland - Helsingør
Udskudt renoveringsprojekt fra 2021, jf. 1. økonomirapport 2021.

Bevilling CEJ
Forretningsudvalget Ingen forventet forelæggelse Igangsat. Projektet kan udføres under 

forelæggelsesgrænsen.
Renovering af Psykiatrisk Center  Bornholm Udskudt renoveringsprojekt fra 2021, jf. 1. økonomirapport 2021. Bevilling CEJ Forretningsudvalget Under afklaring Snitfladeudvalg: Social- og psykiatriudvalget



Opgave Beskrivelse Indstillingstype Ansvarligt center Primært politisk udvalg Oprindelig tidsplan Forventet tidsplan Kommentar

Budgetaftale - Udskudte initiativer fra 2021

Gentagne graviditetstab Det fremgår bl.a. af budget 2021:  Partierne er enige om, at der i regi af 

sundhedsudvalget igangsættes et arbejde, der skal belyse mulighederne 

for behandling og behovet for yderligere forskning i gentagne 

graviditetstab.

Politikopfølgende CSU Sundhedsudvalget 2. kvartal 2022 Sagen behandles i SUND i 2. kvartal 2022.

Nedbringelse af ventetid til psykologbehandling for 

angst og depression

Politikopfølgende CSU Udvalget for det nære og 

sammenhængende 

sundhedsvæsen 

1. kvartal 2022 Sagen behandles i NÆRSAM i 1. kvart 2022

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 Sundhedsudvalget 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021 Der er tidligere givet en status til SUND, og det skal 

overvejes, om det er relevant at give en fornyet status i 

2022.

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 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

Initiativet videreføres i budget 2022 i forbindelse med 

plan for 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 Udvalget for Forskning, 

Innovation og Uddannelse

Forår 2021 Udskudt Udskudt indtil videre efter aftale med 

budgetforligskredsen og KD. Planen var, at 

administrationen ville udbyde initiativet igen i august 

2021, men pga. strejke og pukkelafvikling har dette 

ikke været muligt. Administrationen afsøger ultimo 

2021/primo 2022 hospitalernes kapacitet til at 

implementere initiativet

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 Klimaudvalget 1. kvartal 2021 (forventes nu forelagt 

marts 2022

Overdrages til CEJ, evt. politisk 

forelæggelse skal afklares. 

Årlig orientering om fremdrift for RH's handleplan for 

FN's verdensmål var på MKU den 23. marts 2021. 

Overføres muligvis til CEJ pr. 1. Januar 2022

Affaldsterminaler Særskilt anlægsbevilling uden for renoveringsplanen.
CEJ

Miljø- og Klimaudvalget Orienteringssag på MKU i oktober 

2021

2. kvartal 2022 Vil indgå som en del af status for Grøn2030

Bidrag til digital løsning til graviditetsforløb i 2020. Der skal udarbejdes implementeringsplaner med henblik på at starte 

udbredelse

i 2021.

CSU Sundhedsudvalget Evt. 4. kvartal 2022. Ligger foreløbigt hos staten og Danske 

Regioner

Sundhedsudvalget fik en sag i juni 2021 og vil tidligst få 

en sag igen i 4. kvartal 2022. Der er stor afhængighed 

af involvering af alle regionerne i forhold til at opnå 

enighed om både det kliniske og tekniske grundlag for 

projektet. På nuværende tidspunkt er der på nationalt 

plan ikke en godkendt en plan. Der er stor 

sandsynlighed for, at der vil være en forsinkelse på den 

endelige nationale løsning og integration med de 

enkelte regioner,  og dermed også forsinkelse af 

Region Hovedstadens projekt.

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 det nære og 

sammenhængende 

sundhedsvæsen

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. 

Orietnering om projektbeskrivelse i 4. kvartal 2022. 


