
 

      Bilag 6.  

Bemærkninger til den tredje kvartalsrapportering 2016  

 

Regionsrådet vedtog den 2. februar 2016 en række justeringer af de gældende kongeindikatorer, driftsmål og 

ambitionsniveauer.  Dette skete som led i den første planmæssige årlige opdatering af driftsmålstyringen.  

 

Administrationen har i forlængelse af regionsrådets beslutning gennemført en implementering af de nye og 

opdaterede driftsmål. De her rapporterede data er udtryk for de opdaterede driftsmål, der nu alle er 

implementeret.  

 

Regionsrådet har ved flere lejligheder efterlyst mere tidstro data. Administrationen arbejder målrettet på at 

sikre dette. På baggrund af regionsrådets ønske har administrationen valgt at rapportere på nyeste 

tilgængelige data, idet der dog bør knyttes bemærkninger til denne praksis. Det bør bemærkes, at visse 

driftsmål opgøres hen over 30 dage, hvorfor afrapporteringen må afvente denne tid. Det bør ligeledes 

noteres, at der for en række datas vedkommende sker efterregistreringer løbende.  Data rapporteres derfor i 

dag uden disse efterregistreringer, der først vil indgå i den efterfølgende afrapportering. Det er 

administrationens umiddelbare vurdering, at denne fejlkilde over tid vil vise sig ubetydelig. Det er 

administrationens vurdering at de præsenterede data i videst muligt omfang er tidstro. 

 

Bemærkninger vedr. kongeindikatorer  

Patientens situation styrer forløbet: Generel tilfredshed i somatik og psykiatri. 

 Der foreligger data, idet tilfredshedsmålingen løbende udvides til at omfatte alle hospitaler. 

 

Høj faglig kvalitet: Overholdelse af de kliniske kvalitetsdatabaser. 

 Der foreligger data. 

 

Ekspansive vidensmiljøer: Hjemtagne eksterne midler i form af eksterne indtægter fra offentlige og private 

finansieringskilder. 

 Der foreligger data.  

 

Grøn og innovativ metropol: CO2. 

 For hovedstadsregionen som geografi vil data blive beregnet på baggrund af den kommende 

kommunale CO2-beregner. Data kommer fra de 29 kommuners opgørelser og samles til en årlig 

regional opgørelse. Energistyrelsens nye CO2-beregner er forsinket. Det forventedes ved seneste 

rapportering, at den ville blive lanceret i marts, den ventes nu i september 2016. Den årlige 

afrapportering af kongeindikatoren forventes via koncernens årlige klimaregnskab at foreligge til 

afrapporteringen i 4. kvartal 2016.  

 

Bemærkninger vedr. driftsmål  

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

 

Sundhed  

Der foreligger ikke data for alle produktivitetsmål, hvilket skyldes tekniske udfordringer med 

dataindsamlingen. 

 

Regional udvikling  

Der foreligger ikke data for ændring i CO2-udledning for Region Hovedstaden som virksomhed. Det 

skyldes, at der er skiftet el-leverandør, og at data fra ny leverandør ikke stemmer overens med data fra 

tidligere leverandør. Samtidig har det vist sig, at driftsmålet i den nuværende form ikke er meningsfuldt at 

følge. Der er tale om et pilotprojekt, hvor driftsmålet er under udvikling, det er derfor administrativt besluttet 

at ændre målet, således at der fremover tages højde for ændringer i m2 mv.   



 

Den Sociale Virksomhed  

Der foreligger data for alle driftsmål.  

 

Tilfredshedsdata er fortsat foreløbige.  


