
Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 

Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer. En del af de data, der skal belyse de fire kongeindikatorer, er fortsat 

under udvikling. 

 

FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status 

Politisk mål Kongeindikator Bemærkning 
Ambitionsniveauet   Udvikling siden seneste 

politiske forelæggelse 

Målopfyldelse 

Patientens 

situation styrer 

forløbet 

"Er du alt i alt tilfreds 

med 

indlæggelsens/besøge

ts forløb?" 

Tilfredshedsmålingen er 

under etablering i 2015. 

Der er ved målingen i 

september for første gang 

opgjort data på 

kongeindikatoren 

dækkende 

sundhedsområdet. Disse 

data dækker indtil videre 

kun Amager og Hvidovre 

Hospital. 

Administrationen er i færd 

med at inkludere de øvrige 

hospitaler i målingen.  

 

Administrationen har 

foreslået et 

ambitionsniveau på 4,5, 

målt på en skala fra 1-5, 

hvor 5 er bedst. 

Ambitionsniveauet er p.t. i 

høring i de stående udvalg. 

- - 4,4 (september 2015) 

Høj faglig kvalitet 

Antallet af uventede 

dødsfald. 

Antallet af 

forebyggelige /akutte 

genindlæggelser. 

Data foreligger her for 

første gang.  

For akutte 

genindlæggelser er 

ambitionsniveauet endnu 

ikke fastlagt. 

Administrationen foreslår  

At mindske antallet af 

uventede hjertestop. Opgøres 

i absolutte tal. 

Mål: Faldende tendens. 

Mål præciseres og fastlægges 

efter, at der er indhentet 

erfaringer på området. 

- 45 uventede dødsfald 

(august 2015) 

 

7,8  % akutte 

genindlæggelser 

(juli 2015) 

 



”Løbende reduktion i 

antallet af 

genindlæggelser”. 

Ambitionsniveauet er i 

høring i de faste udvalg. 

 

Genindlæggelser opgøres 

fortsat som akutte 

genindlæggelser.  

Ekspansive 

vidensmiljøer 

Hjemtagne eksterne 

midler fra offentlige 

og private 

finansieringskilder. 

. 

Der genereres minimum 100 

mio. kr. pr. år i eksterne 

forsknings- og 

innovationsmidler 

Ingen udvikling, 

ambitionsniveau forventes 

overholdt. 

Der foreligger endnu 

ikke data fra et 

sammenhængende år.  

 

Der er i 2015 frem til 

og med september 

genereret 38,4 mio. kr. 

Grøn og innovativ 

metropol 
CO2 

For hovedstadsregionen 

som geografi beregnes 

data om CO2-udledning 

via den kommende 

kommunale CO2-

beregner. Data kommer 

fra de 29 kommuners 

opgørelser og samles til 

en årlig regional 

opgørelse. 

Den kommunale CO2-

beregner er i øjeblikket 

under udvikling, og 

Energistyrelsen oplyser, 

at CO2-beregneren er 

klar til brug ultimo 2015. 

Opgørelsen over CO2-

udledningen for 

hovedstadsregionen som 

geografi vil derfor blive 

C02 målsætninger for 

regionen som virksomhed 

forventes at foreligge i 

september/oktober 2015 efter 

vedtagelse herom i 

regionsrådet. Målsætningen 

vil på den baggrund indgå i 

rapporteringen på 

kongeindikatoren i 4. kvartal 

2015. 

CO2-opgørelse og reduktionsmål for regionen 

som virksomhed: 

 

Den samlede CO2-udledning fra el, varme og 

transport fra Region Hovedstadens hospitaler, 

virksomheder og koncerncentre er for 2014 

opgjort til 111.915 ton mod 120.408 tons i 

2013.”   

 

 

 



fremlagt i 1. kvartal 2016 

og bygge på data fra 

2014. Opfølgning på 

CO2-udledningen for 

hovedstadsregionen som 

geografi vil fremadrettet 

(2016 og frem) kunne 

fremlægges i 4. kvartal, 

og bygge på data fra året 

før. 

  

 

 

 

 


