
 

       Bilag 5.  

 

Bemærkninger til den tredje kvartalsrapportering 2015 

 

Generering og behandling af data er endnu ikke i alle tilfælde på plads, ligesom ambitionsniveauerne og én 

af kongeindikatorerne for nyligt er justeret, jf. regionsrådets vedtagelse den 10. marts 2015. Antallet af 

"akutte genindlæggelser" blev samtidig ændret til "antallet af forebyggelige genindlæggelser". Denne 

ændring er endnu ikke implementeret. Antallet af akutte  genindlæggelser opgøres fortsat. 

 

Bemærkninger vedr. kongeindikatorer  

I relation til kongeindikatorerne foreligger der ved denne fremlæggelse data på to områder; den politiske 

målsætning "Ekspansive videns miljøer", der måles ved indikatoren "hjemtagning af eksterne 

forskningsmidler", og den politiske målsætning ”Grøn og innovativ metropol”, der måles ved indikatoren 

CO2. 

 

For den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" afventer denne etablering af 

tilfredshedsmålinger. Der foregår p.t. en pilottest for disse. Pilottesten løber i 1. kvartal 2015. For første gang 

indeholder driftsmålsrapporteringen rapportering af én tilfredshedsmål. Det er på Regional 

Udviklingsområde, hvor der er data for tilfredshed med sagsbehandlingen omkring jordforurening.  

 

For den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" er der endnu ikke data for indikatorerne "Antallet af 

uventede dødsfald" og "Antallet af forebyggelige genindlæggelser". For "Forebyggelige dødsfald" har 

administrationen efter regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 igangsat et arbejde for at sikre 

indhentning af data. Det forventes, at data kan rapporteres i løbet af 2015.  

 

Bemærkninger vedr. driftsmål  

Der er vurderet behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten, jf. nedenstående.  

 

Sundhed  

Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår:  

 Uventede dødsfald.  

 

Regional udvikling  

Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår:  

  Passagerkilometer i den kollektive trafik ift. kr.  

 

Den Sociale Virksomhed  

Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, jf. nedenfor vedr. tilfredshedsdata.  

 

Tilfredshedsdata foreligger endnu ikke, dog jf. ovenstående. Der gennemføres en pilottest i første kvartal 

2015. Administrationen har den 11. august 2015 givet forretningsudvalget en tilbagemelding herpå. I 

forlængelse af pilottesten etableres tilfredshedsmålingen snarest.  

 

Der vil endvidere løbende ske en validering og kvalificering af de indsamlede data, sådan at de til enhver tid 

er retvisende. 


