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Bilag 3



INDHOLDSLISTE 
 
 
1. Beslutningssag: Høring om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer  
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1. BESLUTNINGSSAG: HØRING OM OPDATERING AF 
KONGEINDIKATORER, DRIFTSMÅL OG AMBITIONSNIVEAUER 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
I Region Hovedstaden har Fokus og Forenkling været en overordnet strategi siden 2014. I forlængelse af 
dette indførte regionen blandt andet driftsmålsstyring med dertilhørende indikatorer, herunder de såkaldte 
kongeindikatorer. Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges kvartårlige rapporteringer om 
fremdriften i forhold til målene. 
  
Regionsrådet har besluttet, at der årligt skal ske en opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og 
ambitionsniveauer på driftsmål. Administrationen har på den baggrund gennemgået målene og sender nu 
opdateringen i høring i de stående udvalg. Med udgangspunkt i de stående udvalgs bemærkninger 
fremlægges et endeligt forslag til justering for forretningsudvalget den 12. december 2017 og for 
regionsrådet den 19. december 2017. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller til udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde: 
  
1. at afgive udtalelse om administrationens forslag til opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og 
ambitionsniveauer inden for udvalgets ansvarsområde. 
  
2. at udvalgets formand bemyndiges til at godkende udvalgets udtalelse, som afgives til 
forretningsudvalget senest den 20. oktober 2017. 
  

POLITISK BEHANDLING 
1. Udvalget tager administrationens forslag om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og 
ambitionsniveauer til efterretning. Udvalget bemærker samtidig, at på baggrund af det store antal 
kontakter i almen praksis bør der fremadretttet være en kongeindikator på dette område, men udvalget 
erkender, at der for nærværende ikke er et egnet datagrundlag. 
  
2. Godkendt. 
  
Per Roswall (V), Erik Sejersten (V), Torben Kjær (Ø) og Morten Dreyer (O) deltog ikke i sagens 
behandling. 

SAGSFREMSTILLING 
Region Hovedstaden opdaterer hvert år regionens kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer, så 
de tilpasses det kommende år. Kongeindikatorerne er driftsmål, der særligt repræsenterer udviklingen 
på hver af de fire politiske målsætninger. I dette års foreslåede opdatering er det samlede antal 
driftsmål uændret, men administrationen har forslag til justeringer i nogle af driftsmålene. 
  
I denne sag forelægges udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde de kongeindikatorer og driftsmål, 
der hører under udvalgets ansvarsområde. Udvalget har således mulighed for at komme med 
bemærkninger til kongeindikatorerne, driftsmål og ambitionsniveauet for disse. Ud for hvert driftsmål 
fremgår det, hvorvidt administrationen foreslår en ændring. 
  
I bilag 1 findes en oversigt over relevante driftsmål. 
  
Kongeindikatorer 
Kongeindikatorer er særligt udvalgte driftsmål, der hver især repræsenterer udviklingen på én af de fire 
politiske målsætninger. I det følgende gennemgås de foreslåede justeringer på de kongeindikatorer, der er 
relevante for udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde og dertilhørende ambitionsniveau. 
  
1. Politisk målsætning: Patientens situation styrer forløbet (uændret) 
Den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" måles ved driftsmålet for generel 
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tilfredshed på sundhedsområdet: "patienttilfredshed". Der foreslås ingen ændringer i kongeindikatoren. 
  
Ambitionsniveauet foreslås fastholdt på 4,5 - målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 
  
2. Politisk målsætning: Høj faglig kvalitet (uændret) 
Den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" måles ved målet "Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske 
kvalitetsdatabaser". Der foreslås ingen ændringer i kongeindikatoren. 
  
Ambitionsniveauet foreslås fastholdt på 60 % målopfyldelse. På foranledning af formanden for 
sundhedsudvalget har administrationen udarbejdet en redegørelse om baggrunden for det tidligere 
fastsatte ambitionsniveau på 60 % (bilag 2 og 3).  
  
  
Driftsmål og ambitionsniveauer på sundhedsområdet, der vedrører udvalget vedrørende 
tværsektorielt samarbejde 
  
Administrationen foreslår ikke ændringer i driftsmålene, der vedrører udvalget vedrørende tværsektorielt 
samarbejde: 
  

� Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt indenfor én dag: Ambitionsniveauet 
foreslås uændret at være 90 %. 

� Akutte genindlæggelser (somatik): Ambitionsniveauet foreslås uændret at være en løbende 
reduktion i antallet af genindlæggelser. 

  

KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser. 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen har ingen risici. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. december og regionsrådet den 19. december 2017. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Svend Hartling / Anne Skriver 

JOURNALNUMMER 
16014257. 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Opdaterede driftsmål - sundhedsområdet  
2. Ambitionsniveau for kongeindikator kliniske kvalitetsdatabaser  
3. Implementering Kongeindikator klinisk kvalitet 2016  
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