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Princippet vi styrer efter i regionen

Politik og ledelse



Erhvervsudviklingsstrategi

RUP 2.0

Hopp 2020

Plan for den ældre
medicinske patient

Begivenhedsstrategi
Ledelsespolitik

Sundhedsaftaler

Kræftplan Madpolitik

Kommunikations politik

Eventstrategi

Praksisplan for almen praksis

Politik for sundhedsforskning

Bruger-, patient-
og pårørendepolitik

Personalepolitik

Kvalitetspolitik

Strategi for jordforurening

Den grønne Metropol

Leanstrategi Strategi for kronisk sygdom
Præhospitals- og beredskabsplan

Tværregionale kvalitetsindsatser

Misbrugspolitik

Intern uddannelsespolitik

Helhed i sundhed

Pressepolitik

Arbejdsmiljøpolitik
Fødeplan

Klimastrategi

Forebyggelsespolitik

Innovationsstrategi

Den danske kvalitetsmodel



Vores ambition

• Politikerne tilbage på broen

• Fokuseret og forenklet styringsmodel

• Fokus på effekter fremfor aktiviteter og proces



Vores ambition

• 1 vision på 1 sætning!

• 1 mission på 1 sætning

• Max 5 politiske målsætninger

• Max 20 driftsstyringsmål på koncernniveau



Mål

Drift

Strategiske 
indsatser



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

Mission



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

Varetage sygehusvæsenets opgaver og tilvejebringe 
tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner,

Udarbejde regionale udviklingsplaner og nedsætte vækstfora, 
om har ansvaret for udarbejdelse af en regional erhvervsudviklingsstrategi

Varetage koordinerende opgaver vedrørende ungdomsuddannelser 
og de almene voksenuddannelser

Offentliggøre en strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling

Samarbejde med andre landes myndigheder og nedsætte 
organer til varetagelse heraf

Drive og udvikle tilbud på det sociale område

Oprette trafikselskaber, der har ansvaret for opgaver vedrørende 
offentlig service‐trafik efter aftale med kommunalbestyrelser 

Varetage regionale opgaver vedrørende natur, miljø og fysisk planlægning



Demokrativision: 
RegionH – hvor det regionale demokrati udfolder og 
udvikler sig 
Vi understøtter debatten med og mellem borgerne. Vi ønsker et levende 
regionalt demokrati og går gerne nye veje i dialogen mellem borgere, brugere og 
folkevalgte. Vi ønsker gode råd og synspunkter fra regionens borgere, der kender 
til regionens opgaveløsning. Vi lægger vægt på åbenhed, og vi arbejder aktivt for 
at forbedre kommunikationen. 

‐ ligger i missionen!



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



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

Sundhedsvision: RegionH ‐ trivsel og sundhed for alle!
Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet 
og lige adgang til den nyeste og mest effektive behandling. 
Et sammenhængende sundhedsvæsen, der motiverer borgere 
og medarbejdere til at sikre den bedst opnåelige livskvalitet 
gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende storbyregioner 
i Europa indenfor forskning og udvikling. 
Vi har fokus på lighed i sundhed ‐ tryghed og trivsel for alle.

RUP‐vision: RegionH – Vi gi’r Nordeuropa et nyt gear
I 2020 har vi øget konkurrence‐ og tiltrækningskraften så markant, at 
hovedstandsregionen er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig 
vækst, viden og livskvalitet.



Strategikort

Miljørigtig 
drift og 
udvikling

Driftsmålstyring

Politiske målsætninger

Patientens situation
styrer forløbet

Indikator: LUP spørgsmål om 
inddragelse/-indflydelse og 

samlet indtryk af forløb

Høj faglig kvalitet

Indikator: Kliniske 
kvalitetsdatabaser

Ekspansive 
vidensmiljøer

Indikator: Udtagne patenter

Grøn og innovativ 
metropol

Indikator: CO2 i 
hovedstadsregionen

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

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

Perspek-
tiver Strategiske indsatsområder og budgetønsker

Brugere, borgere
og samarbejds-
partnere

Sammen-
hængende 

patientforløb

Ventet og 
velkommen

Forskning og 
samarbejde

Regional vækst 
og udviklings 

strategi

Kvalitet
Sundheds-

platform
Lighed i 
sundhed

Økonomi 
og aktivitet

Effektivisering Hospitals-
byggerier

Miljørigtig drift 
og udvikling

Medarbejdere og 
ledere Sikring af 

medarbejder 
ressourcer

Måle-
punkter Sundhed Regional 

Udvikling
Det Sociale 

Område
Tilfredshed Samlet indtryk af 

indlæggelse eller 
ambulant besøg

Ad.hoc brugerunder-
søgelser Samlet indtryk af forløb

Levering Ventetid :
• Akutbehandling
• Kræftbehandling
• Udredning

Ventetid på V1 og V2 
kortlægninger

Strukturfondsmidler 
udmøntes 100 %

Belægningsprocent

Kvalitet Infektioner
Uventede dødsfald
Genindlæggelser

Ekstern finansiering til 
forskning og innovation
Passagerkilometer i den 
regionale kollektive trafik

Magtanvendelser e

Trivsel

Sygefravær Sygefravær Sygefravær

Produktivitet
Aktivitet/

Omkostning

M3 renset vand / 
driftsudgifter
Passagerkm i kollektive 
trafik / driftsudgifter

Aktivitet/
Omkostning

Plan og administrationsgrundlag

U
dk
as
t



Løbende politisk opfølgning

DRIFTSMÅl STYRING

Perspekt

iv 

Borgere

og
samarbejdspartner
e

Kvalitet

Region Hovedstaden

Medarbejde
re og ledere

DRIFTSMÅL STYRING

Perspektiv Driftsmålepunkter

Brugere, borgere og 
samarbejdspartnere

Kvalitet

Medarbejdere og
ledere

Økonomi og
aktivitet

Tilfredshed Levering

Kvalitet

Trivsel

Produktivitet

Kritisk afvigelse – aktion nu 
Ikke kritisk afvigelse
Mål og tidsplan holdes



Politiske udspil: 
med afsæt i de politiske 
målsætninger?

Region 
Hovedstadens 
udspil

Region 
Hovedstadens 
udspil

Politikker: 
med afsæt 
i perspektiverne?



Er der noget der kan slås sammen?

Personalepolitik
Misbrugspolitik
Arbejdsmiljøpolitik
Arbejdsmiljøaftale
MED-aftale

Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Kræftplan
Fødeplan
Præhospital indsats og 
sundhedsberedskab
Praksisplaner
Sundhedsaftalerne 2011-2014
Udviklingsstrategi for det specialiserede 
socialområde og specialundervisning
Forebyggelsespolitik
Strategi for kronisk sygdom
Mad- og ernæringspolitik
Kvalitetspolitik
Plan for den ældre medicinske patient

Regional udviklingsplan
Erhvervsudviklingsstrategi
International politik – strategi
Trafikaftale
Eventstrategi
Kulturmetropol Øresund
Begivenhedsstrategi
Hospitals- og Psykiatriplan 2020
Kræftplan
Fødeplan
Præhospital indsats og sundhedsberedskab
Praksisplaner
Sundhedsaftalerne 2011-2014
Udviklingsstrategi for det specialiserede 
socialområde og specialundervisning
Forebyggelsespolitik
Strategi for kronisk sygdom
Mad- og ernæringspolitik
Kvalitetspolitik
Plan for den ældre medicinske patient


